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PREDSTAVITEV

Kompas Xnet d. o. o.

Vse storitve za uspešno poslovanje
..Za uspešno poslovanje mora podjetje danes vlagati tako v razvoj IT infrastrukture kot tudi izobraževanje zaposlenih..

Svet okoli nas se že od začetka časov spreminja
in razvija. In to vse hitreje. Razlog je seveda tehnološki napredek, ki konstantno prinaša nove
rešitve, katerih namen je predvsem to, da bi poenostavile naša življenja.

prilagoditvami večnamenske platforme Microsoft SharePoint. Ta omogoča učinkovito shranjevanje, organiziranje in skupno rabo informacij ter
na ta način spodbuja sodelovanje med skupinami znotraj in izven organizacije.

Kaj potrebujemo, da bomo v sodobnem
svetu uspešni?

Razvoj programske opreme po naročilu

Ta napredek morda najbolj občutijo podjetja, ki
se morajo vse hitreje prilagajati novim zahtevam,
če želijo uspešno poslovati. To pomeni, da morajo ves čas razvijati svoje IT okolje, ki danes predstavlja hrbtenico poslovanja, kakor tudi vlagati v
svoje zaposlene, da imajo ustrezna znanja. Seveda pa poskrbeti za ustrezno infrastrukturo ni mačji kašelj. To je lahko za podjetje kar velik projekt.
Vendar k sreči obstajajo ponudniki, ki nudijo vse
te storitve na enem mestu. Na tem področju še
posebej izstopa podjetje Kompas Xnet, kjer ponujajo tako različna računalniška izobraževanja
kakor tudi vzpostavitev IT infrastrukture.

SharePoint storitve in rešitve
Za uspešno poslovanje podjetje potrebuje učinkovito komunikacijo med zaposlenimi, saj le tako
lahko prave informacije in ideje padejo na plodna tla. Pri tem pa so v neskončno pomoč sistemi
za avtomatizacijo delovnih procesov in upravljanje z dokumenti. Pri podjetju Kompas Xnet vam
vse to omogočijo z vzpostavitvijo in ustreznimi

Če imate v podjetju bolj specifične potrebe in
želje, vam pri Kompas Xnetu izdelajo tudi programsko opremo po naročilu. Z razvojem se
ukvarjajo že vse od leta 2000, danes pa so, kot
Microsoft Certified Partner, usmerjeni predvsem v razvoj na Microsoftovih tehnologijah.
Ponujajo izdelavo spletnih in namiznih aplikacij,
izdelavo spletnih strani in trgovin, prilagoditve
za mobilne naprave, rešitve v oblaku ter registracijo domen, gostovanje in vzdrževanje. V
vseh letih delovanja so se specializirali za razvoj
na Microsoftovi .NET tehnologiji, ki jo uporabljajo že vse od prve verzije, večino spletnih aplikacij pa v zadnjem času razvijajo na Microsoftovi
platformi Windows Azure.

Vzpostavitev celotne IT infrastrukture
Seveda pa nam vsi ti sistemi ne koristijo kaj dosti, če v ozadju nimajo zmogljive računalniške
opreme, ki omogoča njihovo nemoteno delovanje. Brezhibno delovanje informacijskega sistema je temelj za uspešno izvajanje poslovnih
procesov. Zato pri Kompas Xnetu nudijo tudi

vzpostavitev celotne IT infrastrukture, ki deluje v
ozadju. Pomagajo vam lahko pri načrtovanju,
postavitvi, upravljanju, nadzoru in vzdrževanju
varnosti omrežja, strežnikov, delovnih postaj ter
druge opreme, kakor tudi pri nadgradnjah strojne in programske opreme.

Računalniška izobraževanja
Kot že rečeno na začetku pa je eden ključnih
faktorjev uspešnega poslovanja tudi ustrezna
izobraženost kadrov. Kompas Xnet velja za enega vodilnih Microsoftovih pooblaščenih izobraževalnih centrov (CPLS) pri nas in je predstavnik
Slovenije v mednarodnem združenju najboljših
Microsoft IT izobraževalnih centrov – LLPA. Ponujajo tečaje za uporabnike, večinoma s področja MS Office aplikacij, in napredne tečaje, ki so
namenjeni predvsem IT kadru v podjetjih (največji delež predstavljajo prav uradni Microsoft
tečaji – MOC). Poleg redno razpisanih terminov
ponujajo tudi izvedbo prilagojenih delavnic za
zaključene skupine, ki so v celoti prilagojene potrebam strank, ter individualno izobraževanje.

Kam po več informacij
Več informacij in nasvetov o IT storitvah in izobraževanjih pa lahko dobite neposredno na
spletni strani podjetja Kompas Xnet (http://
www.kompas-xnet.si) ali po e-naslovu info@
kompas-xnet.si in telefonu 01 5136 990.  (P. R.)

SODOBNI TEČAJNIK
IN LEARNING AS A SERVICE
Predstavljamo vam nov sklop izobraževanj, ki združuje tradicionalno
učenje z naprednimi učnimi metodami in orodji, dostopnimi v vsakem trenutku.
Več o LaaS programu boste izvedeli na Poslovnem zajtrku, 11. maja od 8:30 do 10:00.
Lokacija: Kompas Xnet, Stegne 7, Ljubljana.

Udeležba je brezplačna.
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