SimplicITy
Upraszczanie rozwiązań IT
Jedna z najszybciej rozwijających się firm w branży teleinformatycznej na polskim rynku, która
cechuje się indywidualnym podejściem do potrzeb każdego klienta oraz wysokimi standardami
jakości świadczonych usług, niezależnie od skali i złożoności projektu.
Jako integrator systemów informatycznych dostarcza kompleksowe rozwiązania IT. Dzięki wiedzy
i doświadczeniu uzyskała certyfikaty największych producentów sprzętu i oprogramowania, zyskując status
ich partnera.
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DLACZEGO MY?
Dbamy, by satysfakcja naszych Klientów wynikała z najwyższej jakości świadczonych usług oraz
z trwałych relacji opartych na dialogu i zaufaniu. Codzienność firmy wyznaczają takie wartości jak:

Zrozumienie biznesu
Klienta

Kompetencje

Odpowiedzialność

Elastyczność

Pracownicy SimplicITy są szczególnie cenieni za najwyższą jakość świadczonych usług
oraz ekspercką wiedzę w zakresie rozwiązań teleinformatycznych. Na podstawie
zdobytych doświadczeń oraz wypracowanych przez lata metodologii oferujemy
najwyższej klasy usługi w obszarze IT, które obejmują między innymi:

Rozwiązania sprzętowe klasy Enterprise
 Wymiarowanie wydajnościowe i skalowanie serwerów
 Wdrożenie systemów
 Implementacja wirtualizacji
Systemy Pamięci Masowych
 Konfiguracje i konsolidacje środowisk macierzy
 Migracje danych
 Zarządzanie urządzeniami taśmowymi
SimpliCare
 Kompleksowa opieka środowiskiem sprzętowym i systemowym
 Serwis reaktywny i proaktywny
 Usługi Assistance
Systemy Backupu
 Implementacja i audyt Centralnego Systemu Backupu
 Wymiarowanie systemu backupu: sprzęt oraz licencje
 Audyt zgodności Licencji
Automatyzacja procesów IT
 Zarządzanie rozwojem systemów i aplikacji
 Automatyzacja deploymentu
 Automatyzacja testów integracyjnych, funkcjonalnych, regresyjnych i
wydajnościowych
Akceleracja Business Intelligence
 Dedykowane rozwiązania obejmujące analizę, budowę oraz
wdrożenie
 Elastyczne i przejrzyste narzędzia do tworzenia i zarządzania
raportami w obrębie całego przedsiębiorstwa
Ciągłość procesów biznesowych
 Wysoka dostępność systemów biznesowych
 Audyt i ochrona systemów automatyki
 Audyt środowisk i procedur awaryjnych
Bezpieczeństwo IT
 Audyty bezpieczeństwa sieci i systemów
 Implementacja polityki bezpieczeństwa w organizacji
 Wykonywanie analiz klienta pod kątem bezpieczeństwa
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