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Ključ do uspeha sodobnih podjetij
..Če

želi biti podjetje danes uspešno, je implementacija sodobnih tehnoloških rešitev ključnega pomena.

Sistemske

rešitve namreč

predstavljajo hrbtenico vsakega uspešnega podjetja, saj je brez njih podjetje bolj kot ne obsojeno na stagnacijo ali celo propad..

Ne glede na to, kakšno podjetje imate, malo, veliko ali srednje, in na katerem področju delujete,
je vaš glavni cilj zagotovo nudenje vrhunskih
storitev svojim uporabnikom oziroma strankam.
Uspešna podjetja to dosegajo s pomočjo inovativnih tehnoloških rešitev. Z njimi namreč uvajajo digitalizacijo procesov in poslovanja, kar jim
prinaša prednost pred ostalimi. Vsa podjetja, ki
stremijo k uspešnejšemu poslovanju, morajo tako imeti implementirane napredne tehnološke
rešitve kot eno od prioritet. Implementacija
ustreznih sodobnih tehnoloških rešitev namreč
lahko podjetju pomaga pri učinkovitosti poslovnih procesov, pridobivanju dragocenih podatkov o potencialnih strankah, doseganju večjega
dobička, enostavnejši vpeljavi inovacij, organizaciji različnih nalog in boljši komunikaciji med
zaposlenimi. Seveda morajo biti tehnološke rešitve kakovostne in preverjene, saj morajo delovati brezhibno.

Napredne informacijske rešitve
Informacijske rešitve so tiste, ki definirajo kakovost delovanja procesov v podjetju, zato je
ključnega pomena, da so napredne in zanesljive. Navadno so sestavljene iz večjega števila
komponent. Vključujejo tehnično opremo, ki jo
predstavljajo usmerjevalniki, strežniški sistemi,
omrežni diski, varnostne rešitve in seveda tudi
ustrezen kader, ki se spozna na vzdrževanje teh
sistemov. Vse to ima lahko podjetje v svojih prostorih ali pa to zaupa v roke zunanjega izvajalca.
Ponavadi je to odvisno od velikosti podjetja in
panoge, s katero se ukvarja.
Če iščete kakovostnega ponudnika naprednih
informacijskih storitev, ki vam bo pomagal va-
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še poslovanje narediti še boljše, potem je podjetje Anni d. o. o. prava izbira za vas. Z učinkovito ekipo certiﬁciranih strokovnjakov z dolgoletnimi izkušnjami so namreč usposobljeni zagotoviti postavitev, nemoteno delovanje in
vzdrževanje informacijskih rešitev, ki vam omogočajo sodobno poslovanje in doseganje konkurenčne prednosti. Glede na zastavljene cilje
izvedejo projekt svetovanja, načrtovanja, izvedbe, integracije, upravljanja in vzdrževanja
vašega IT okolja.
Poleg razvoja IT okolja bodo pri Anniju poskrbeli še za svetovanje, načrtovanje, konsolidacije
strežniških in diskovnih sistemov ter visokorazpoložljivih okolij s sekundarnimi lokacijami, implementacijo in vzdrževanje žičnih in brezžičnih
rešitev, načrtovanje in postavitev rešitev za izdelavo varnostnih kopij in arhiviranja ter za zaščito
IT okolja pred nezaželenimi in zlonamernimi
vdori v omrežja s pomočjo opreme naslednje
generacije SonicWALL, kar vam bo omogočilo,
da se lahko mirne duše posvečate le poslovanju.
Poglejmo, kako različne sistemske rešitve lahko
koristijo vašemu podjetju.

Sistemi za žično in brezžično komunikacijo
Sodobni poslovni procesi terjajo stabilno informacijsko-komunikacijsko infrastrukturo, ki je
osnova za IT rešitve in storitve ter eden od stebrov konkurenčnih prednosti. Z usposobljeni-

mi strokovnjaki vam Anni nudi svetovanje, implementacijo in vzdrževanje žičnih in brezžičnih rešitev.

Rešitve za izdelavo
varnostnih kopij in arhiviranja

Izguba podatkov je pogosta neprijetna izkušnja uporabnikov informacijske tehnologije.
Glavni namen izdelave varnostnih kopij je obnovitev podatkov po njihovi izgubi. Pri Anniju
vam nudijo rešitve glede na vaše potrebe s pomočjo strojne in programske opreme različnih
priznanih proizvajalcev. Prav tako pa vam z
znanjem strokovnjakov na področju zaščite IT
okolja pred nezaželenimi in zlonamernimi
vdori v omrežja zagotavljajo nujno potrebno
stopnjo zaščite pred notranjimi in zunanjimi
varnostnimi grožnjami ter omogočajo, da je
vaša organizacija varna in fokusirana na svojo
primarno dejavnost.

Sistemska podpora in servis opreme
V izogib motnjam in izpadom delovanja vašega
IT okolja vam pri Anniju z učinkovito ekipo certificiranih strokovnjakov z dolgoletnimi izkušnjami nudijo strokovno sistemsko podporo in servis opreme na vseh področjih IT infrastrukture.
Zagotavljajo vam vzdrževanje po vaši meri, od
osnovnega preventivnega vzdrževanja do vzdrževanja najzahtevnejših sistemov. 
(P. R.)
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