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PREDSTAVITEV

Celovite poslovne informacijske rešitve

Strokovnjaki pri prenovi informatike
..Dnevi pisanja poslovnih informacij na papir in beležke so zdavnaj minili. Vsi se zavedamo, da brez informacijskih sistemov ne gre. Toda
slabo zamišljen sistem bo prinesel malo prednosti in dodatno otežil delo. Kako torej zagotovimo učinkovitost?..

V slovenskem prostoru se podjetja pogosto
srečujejo s potrebo po prenovi informacijskih
sistemov ali njihovo nadgradnjo. Ker je to zelo
zahtevna naloga in je večina srednjih in malih
podjetij ne zmore učinkovito izpeljati zaradi
različnih vzrokov (ni dovolj strokovnega kadra,
vodstvo nima znanja, kako tak projekt usmerjati
in voditi, podjetje ne ve, kaj jih na tej poti čaka,
na trgu obstaja več rešitev, vendar podjetje med
njimi ne zna izbrati), v Infori nudijo svetovanje ali
vodenje informacijskih projektov. Projekt po
magajo izpeljati učinkovito, pomagajo doseči
želene cilje, ki si jih skupaj s stranko predhodno
zastavijo, in pomagajo zagotoviti izvedbo z
minimalnimi stroški. Poleg tega pomagajo
strankam pri sprejemanju odločitev, katere pro
jekte financirati in kdaj, pri izdelavi delovnih in
terminskih planov, pripravi proračunskih in sred
stvenih zahtev za vzdrževanje nenehnega oper
ativnega in finančnega nadzora.
Sestavni del celovite informacijske rešitve pri
naša centralizirano informacijsko usmerjeno ko
rporativno projektno upravljanje in vodenje, ki
je še posebej oblikovano z namenom zaobjeti
izzive in poslovne procese, ki izhajajo iz projekt
no osnovanih organizacij in podjetij.
Zaradi potreb po neprekinjenem delovanju siste
mov in vedno večjem pomanjkanju diskovnih ka
pacitet, vam lahko Infora ponudi konceptualno zas
novo, dobavo, postavitev in vzdrževanje zahtev
nejših arhitektur, kot so Real Application Clusters,
Failover in diskovna polja, sistem za arhiviranje ter
varnostne kopije. Postavijo vam tudi oddaljeno
rezervno lokacijo s sistemom, ki v trenutku pre
vzame vlogo glavnega sistema, če ta odpove. Pri
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njih lahko tudi najamete oddaljeno rezervno lokaci
jo z virtualiziranim okoljem. Če ste na tesnem s fi
nancami, nudijo tudi virtualizirane strežnike v
oblaku, ki pomenijo bistveno znižanje stroškov
vzdrževanja informacijske infrastrukture v podjetju.
Ker postaja tehnologija iz dneva v dan komplek
snejša, je zelo pomembno, da se sistemsko okolje že
v začetni fazi računalniških projektov pravilno kon
cipira z vidika potrebnih ciljev, ki jih določena pod
jetja želijo doseči. To jim tudi zagotavlja nadaljnje
učinkovito vzdrževanje, kar je bistveno za nemote
no delovanje sistemov. V Infori nudijo opremo in
vse storitve, ki so potrebne na področju sistemske
podpore in potrebujejo nemoteno delovanje brez
zaustavitev. Za te sisteme nudijo tudi dežurstva z
vzdrževanjem 24 ur in sedem dni v tednu.
V svoji ponudbi ponuja Infora tudi najem virtu
alnih strežnikov in izvedbo varnostnih kopij na
varno lokacijo. V zadnjem času pa se posvečajo
tudi razvoju pametnih platform za vse vrste
računalniških naprav, od poslovnih, informacij

skih, zdravstvenih in kulturno umetniških siste
mov, kot tudi za upravljanje mirujočega prome
ta in krmiljenje procesnih sistemov.
Infora, d. o. o., je bila ustanovljena z namenom
delovanja pri trženju in uvajanju celovitih po
slovnih informacijskih rešitev na področjih ERP,
CRM, DMS, MES, BI, sistemske integracije in pod
pore sistemov v srednje velikih in večjih pod
jetjih. Poleg tega deluje podjetje kot inženiring.
Sklenjenih ima več partnerstev in sodeluje z
uglednimi tujimi in slovenskimi podjetji ter or
ganizacijami. Trenutno imajo v povezani ekipi
kar 65 strokovnjakov, ki zagotavljajo visok nivo
strokovnosti, sodobna in aktualna znanja, hitro
odzivnost, visok nivo storitev (predvsem oseb
nega svetovanja) in posledično razvoj poglo
bljenih poslovnih odnosov. S svojim delovan
jem ustvarjajo okolje, ki strankam, poslovnim
partnerjem, sodelavcem in drugim zagotavlja
uspešne, dolgoročne poslovne odnose. Zato na
trgu uspešno deluje že okroglih 15 let. 
(P. R.)
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