REFERENCIA MEGOLDÁSOK
Amikor a hálózat - tudja a dolgát
Struktúrált hálózati fejlesztés az Láng Kft.-nél
„Az alkalmatlan enterprise partnerrel való elégedetlenség szülte a cégünk közötti kapcsolatot,
mely mára képes helyettesíteni egy több miliárdos bevételű cég IT szolgáltatásait is.”

Láng Kft. IT vezető

A feladat egy lényegesen átláthatóbb hálózati struktúra kialakítása volt. A megbízónk
célja a könnyebb menedzselési lehetőségek elérése volt, ezért a tervezés előtt egy hosszas,
de alapos felmérés és tesztelés következett. Mindebből a megbízó dolgozói semmit nem
vettek észre, mivel a munka nagy része nem a helyszínen zajlott. A koncepcionális tervezés
a jövőbeni fejlődési lehetőségek figyelembe vételével zajlott. A kialakítás előtti részletes
prezentációval bemutattuk az új rendszer különbségeit, erősségeit és a kihasználható
előnyöket.
A későbbi megállapodásunkban lefektettük, hogy mennyi idő alatt biztosítjuk az új hálózat
kialakítását, illetve a garantáltuk az problémamentes, rövid átállást. Üzleti partnereink
segítségével és saját erőforrásainkkal ideiglenes átcsoportosításával kevesebb mint két hét
alatt sikerült az alapokat felállítani és felkészülni az átállásra. A jól szervezett munkának és
a megrendelővel történő hatékony kapcsolattartásnak köszönhetően az új hálózati rendszer
beüzemelése egy hétvégét vett igénybe, így megbízónk munkatársai a következő napon
- számukra gyakorlati változás nélkül - kezdehették a munkát. A hálózat adminisztrátorai
viszont egy könnyeben kontrollálható és egyszerűbben fejleszthető rendszert kaptak, ami
kevesebb ad-hoc munkát, nagyobb parametrizálási szabadságot és magasabb szintű
biztonságot garantál.

Professzionális IT megoldások

Miért a Syswind?

Projektmenedzsment
Biztonságtechnika
Üzletmenet folytonosság
Megfigyelési szolgáltatás
Nyomtatás menedzsment
Dokumentumkezelés
Struktúrált hálózati megolások
ERP irodai és mobil infrastruktúra
és még sok egyéb személyre szabott üzelti fejlesztés

Mert gyorsan reagálunk a felmerülő igényekre, amit
precízen, a megoldás kialakítására fókuszálva mérünk
fel és a tudásunk legjavát adva valósítjuk meg.

kis és közép méretű vállakozások számára

Keresseen bennünket!

elérhetőségeink bármelyikén gyorsan válaszolunk
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ha nem csak a munka elvégzése a fontos...

Mi megcsináljuk. Önnek profitál.
IT megolások profiktól.

facebook.com/syswind
linkedin.com/company/syswind

