PREDSTAVITEV

Naj izobraževanje pade na plodna tla
..V vsakem poslovnem okolju je zelo pomemben dejavnik za uspešen razvoj prav
zanesljivost informacijskega sistema. Žal pa se vse bolj pogosto srečujemo s
težavami, kot so nedelovanje poslovnih aplikacij, nezaželeni izpadi strežnikov,
virusi, prejemanje neželene elektronske pošte..

Administracija

Razvoj

Če imate tudi v vašem podjetju potrebe po
strokovnem nadzoru omrežja in računalniških sistemov, so strokovnjaki iz KOMPAS
Xneta pravi naslov. Njihov slogan je "Tu
smo, da vam pomagamo! Naše izkušnje
lahko delimo z vami."

Če potrebujete poslovno aplikacijo, ki bi
vam olajšala delo, vas bodo razvijalci podjetja KOMPAS Xnet z veseljem poslušali
ter razvili aplikacijo po vaših željah ter zahtevah. Pri razvoju uporabljajo najnovejše
Microsoftove tehnologije, ki so zagotovilo
za dolgoročne rešitve.

Pripravljeni so si ogledati vaše omrežje ter
vam svetovati, kako izboljšati zanesljivost
le-tega. Če vas skrbi za varnost podatkov
in sistema, vam lahko po ogledu pripravijo
varnostno poročilo ter vas opozorijo na
varnostne pomanjkljivosti v omrežju. Varnost
omrežja ter podatkov mora biti na vrhu prioritetne lestvice vsakega uspešnega podjetja.
Pripravljeni so vam pripraviti projekt zamenjave oz. nadgradnje tako strojne kot
programske opreme vašega omrežja, takšen projekt testirati v vašem okolju s svojo
strojno opremo ter izpeljati migracijo vašega
omrežnega okolja. Prav tako svetujejo pri
nakupih Microsoftove programske opreme,
protivirusnih programov, itd.
Potrebujete aplikacijo za podporo timskemu
delu ali pa certifikatu kakovosti ISO?
Brezplačni
Microsoftov Windows
SharePoint Services omogoča visoko
stopnjo sodelovanja v kolektivu, enostavno
izmenjavo informacij, določene lastnosti dokumentnega sistema ter še mnogo drugih
prednosti, integrira pa aplikacije, s katerimi
delate, že v tem trenutku. Če želite, vam njihovi razvijalci na tej platformi razvijejo vam
namenjeno ter prilagojeno aplikacijo.
V kolikor je vaš poštni strežnik premalo
zmogljiv in če je vaše delo odvisno od
elektronske pošte, vam pripravijo predloge
ter rešitve za vaše težave.
Vse to in še več že vrsto let uspešno izvajajo za KOMPAS d.d., na 20 lokacijah po
vsej Sloveniji. Ukvarjajo se tudi z izdelavo
intrantet/ekstranet rešitev ter gostovanjem
spletnih strani.
www.racunalniske-novice.com

Kongresi je univerzalna rešitev za vsa poslovna okolja, ki se ukvarjajo s kongresno
dejavnostjo. Aplikacija je razdeljena na del
za organizatorje ter del za udeležence, kjer
se lahko le-ti prijavijo, si izberejo želene
obkongresne dejavnosti, dopolnjujejo svoje
podatke, itd. Aplikacija ustreza Microsoftovi
specifikaciji za neodvisne ponudnike programskih rešitev (ISV).
Slike je spletna storitev, ki preko uporabniškega vmesnika omogoča dostop do baze
fotografij, ki so shranjene na podatkovnem
strežniku. Storitev omogoča iskanje po
najrazličnejših kriterijih, selektiven dostop
ustreznim uporabnikom ter integracijo s paketom Microsoft Office 2003 (Smart Tags).
Programska rešitev "HelpDesk" je nastala iz
potrebe po enostavni podpori uporabniških
prijav incidentov (na računalniških sistemih)
in hkrati preglednemu razporejanju in sledenju poteka reševanja. Skozi ves proces
je zagotovljena sledljivost vsakega dogodka
in vzdrževalci lahko v vsakem trenutku dobijo izpis podatkov, ki jih v tistem trenutku
potrebujejo. Skozi proces reševanja se nabor uporabljenih rešitev lahko uporabi kot
interna baza znanja.

tečaji s področja mrežnih tehnologij, operacijskih sistemov (Linux, Solaris, VMS),
varnosti, programiranja ipd.
Leta 2001 so postali tudi uradni Microsoftov
izobraževalni center (CPLS), z obsežno ponudbo tečajev za upravljanje Microsoftovih
strežnikov, razvoja aplikacij ter varnosti.
V letu 2002 so s podjetjem Software AG
podpisali pogodbo, po kateri so si pridobili licenco za izvajanje tečajev iz programa
XML Academy. Med uporabniškimi tečaji
so najbolj aktualni MS Visio, MS Project,
Analize podatkov v Excelu, VBA za Access.
Tečaji potekajo v sodobno opremljenih
učilnicah, vodijo pa jih izjemno izkušeni
in usposobljeni inštruktorji. Vse to nam
zagotavlja, da bomo s tečaja odšli z veliko
novega znanja.
Privoščite si novih znanj in postanite še
uspešnejši! Seznam tečajev s termini in
cenami boste našli v koledarjih na njihovi
spletni strani http://www.kompas-xnet.si.
Za zaključene skupine po želji pripravijo posebne tečaje, prilagojene potrebam v podjetju. Tako bomo hitro in zanesljivo zvišali
nivo računalniškega znanja v podjetju.
Če bi radi preverili znanje svojih zaposlenih,
se lahko v njihovem testnem centru prijavite
na izpit Microsoft Office Specialist, kjer si
boste z opravljenim izpitom pridobili ustrezen
Microsoftov certifikat.
(P.R.)

Šolanja
Že 15 let se ukvarjajo z izvajanjem izobraževanja s področja informatike, kar zgovorno
priča o tem, da so stranke z njihovimi storitvami zadovoljne in da se v njihove učilnice
rade vračajo. Njihova ponudba je zelo
obsežna in zajema tečaje, ki jih oblikujejo
in pripravijo glede na potrebe končnih
uporabnikov. Poleg tega lahko izbirate med
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