Migrácia a prevádzka
IT v cloude
Komplexná skupina služieb pre ľahkú digitálnu
transformáciu a hladkú prevádzku infraštruktúry IT
Pomáhame našim zákazníkom v digitálnej transformácii a riešime ich
hladký prechod do cloudu alebo hybridného prostredia. Vďaka intenzívnemu využitiu cloudových služieb sú projekty veľmi efektívne
a prinášajú okamžité prínosy pre používateľov. Dokážeme efektívne
prepojiť existujúce prostredie s moderným cloudovým svetom.
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Slogan „Môžete sa spoľahnúť“ je dlhodobo mottom našej práce. Robíme všetko
preto, aby toto motto platilo v priebehu celého životného cyklu riešenia, ktoré
zákazníkovi poskytujeme. Preto sú naše projekty komplexné a zamerané na dlhodobú spoluprácu. Vieme, ako na to, a počítame s návrhom aj následnou podporou.
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Holding Solitea je silným hráčom na trhu európskych ICT riešení. Naše pobočky nájdete
v piatich krajinách strednej Európy (Česko, Slovensko, Rakúsko, Nemecko a Poľsko)
a troch balkánskych (Slovinsko, Chorvátsko a Srbsko). Sme veľmi rýchlo rastúcou spoločnosťou, ktorá v súčasnej dobe zamestnáva viac ako 1200 zamestnancov a obsluhujeme
viac než 250 000 zákazníkov. Naše celkové ročné tržby dnes presahujú 75 miliónov eur.
Spoločnosť svojimi produktmi pokrýva široké spektrum zákazníkov naprieč trhom IT:
Informačné systémy rôznej komplexnosti
IT infraštruktúra v celej svojej šírke
Produkty na zvýšenie produktivity biznisu
Nástroje pre personalistiku a mzdy
Zákazkový vývoj rozsiahlych aplikácií
Poskytovateľom riešení je obchodná jednotka Dynamics 365 SK, ktorá pôsobí na IT trhu
už od roku 1992. Náš realizačný tím ma rozsiahle skúsenosti s návrhom a implementáciou
veľkých infraštruktúrnych projektov a riešení na technológiách Microsoft 365 a Microsoft
Azure.

Sme riešenie, sme Solitea
solitea.sk

