InstantIT
Önnek is legyen olyan informatikája mint a nagyoknak!

Megfizethető informatika könnyen és gyorsan
Középvállalati szoftverszolgáltatások.

Nincs időt és energiát rabló, hosszú bevezetési idő.
A jó megoldás egyszerű, gyors, és pont azt tudja, ami kell. A jó megoldás instant.

Hatékonyságnövelés informatikai eszközökkel
Egy vállalat termelékenységnövelésének egyik legfontosabb eszköze
az automatizálás, ami a munkafolyamatok tekintetében alapvetően azok
informatikai támogatásában nyilvánul meg. A nagyvállalatok régóta
ismerik és alkalmazzák az erre a célra kifejlesztett megoldásokat: ún.
CRM-rendszereket használnak az ügyfélkapcsolati munka támogatására,
és ún. ERP-rendszerekre bízzák az ügyviteli feladatokat. Csakhogy ezek
a rendszerek igen drágák egy kisebb vállalkozás számára. Ráadásul itt
nemcsak a beszerzésre (számítógépes infrastruktúra, szoftverlicencek)
és a bevezetésre (IT-szakértők és -tanácsadók) kell gondolni, de igen
magas összegre rúghat a rendszer folyamatos és megbízható üzemeltetéséhez kapcsolható erőforrások és szükséges szakemberek költsége is.

A nagyvállalati területen már kipróbált,
bejáratott, bizonyított megoldásokat kínálunk,
de jóval olcsóbban
Hogyan lehetne a nagyvállalatoknál már bizonyított IT-megoldásokat
költséghatékonyan elérhetővé tenni a középvállalkozások számára? – ez
a kérdés fogalmazódott meg a nagyvállalati IT-piac vezető hazai rendszerintegrátora, a T-Systems stratégáinak fejében. A megoldás egyébként
egyszerűbb, mint az első hallásra tűnik:
¦ Keresd meg a világ legelismertebb ERP- és CRM-rendszereit.
¦ Építs fel és üzemelj be egy hatalmas szerverparkot, amelyre telepíted
ezeket a rendszereket úgy, hogy azt több cég is használhassa, távolról.
¦ A használatért mindössze havi díjat kérj, akárcsak egy közüzemi szolgáltatás esetében.

A világ vezető szoftvergyártói, a microsoft
és az SAP stratégiai partnereink ebben
a kezdeményezésben
A tervet a megvalósítás követte. A megoldás alapját jelentő rendszerek
tekintetében a T-Systems a középvállalkozások fejlődése iránt szintén
elkötelezett, a világ vezető szoftverszállítói közé tartozó Microsoftban és
SAP-ban talált partnerre.

A Magyar Telekom garancia
a sikeres megvalósításra
Az T-Systems tulajdonosi háttere biztosítja a kezdeti beruházáshoz szükséges tőkét, és a hosszú távú megbízható működés gazdasági feltételeire
is a Magyar Telekom neve a garancia.

A szoftverszolgáltatás előnyei
A beruházás eredményeképpen a középvállalatok nemcsak olcsóbban
juthatnak a nagyvállalati szektor hatékonyságát is biztosító eszközökhöz, hiszen minden kezdeti beruházás (CAPEX) alól mentesülnek, de a
méretgazdaságosság révén az üzemeltetési költségeik (OPEX) is alacsonyak, az aktuális igényekhez igazodóak, és mindenekelőtt tervezhetőek
maradnak. Ráadásul mindez olyan megbízhatóság és rendelkezésre állás
mellett, amely külön-külön minden bizonnyal vállalhatatlan költségeket
jelentene számukra. Szolgáltatási portfóliónk túlmutat az alkalmazásokon. Az operatív működést biztosító szoftvereken túl telekommunikációs,
callcenter-szolgáltatásokat, sőt mobil és asztali eszközöket is nyújtunk
ügyfeleink számára bérleti konstrukcióban, amely magában foglalja az
alkalmazások és eszközök üzemeltetésének támogatását is. Meggyőződésünk, hogy a középvállalkozások számára jelentős könnyebbséget
jelent, hogy mindezt egy kézből, egy megbízható szolgáltatótól vehetik
igénybe. Ügyfeleink igénye alapján kínálatunkat fokozatosan bővítjük.
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Nincs kezdeti beruházás.
Nem igényel telepítést.
Nem igényel szervert.
Nem igényel IT-szakembert.
Alacsony, tervezhető költségek.
Igazodás a változó igényekhez.
Magas rendelkezésre állás és biztonság.
Pénzügyi garancia az üzletmenet folytonosságára.
Nincs időt és energiát rabló, hosszú bevezetési idő.
Használatarányos fizetés – csupán havi díjjal kell számolni.

Amennyiben felkeltettük érdeklődését, kérjük, keresse ügyfélmenedzserét, vagy látogasson el
az instantit.hu vagy a www.t-systems.hu weboldalunkra.

