JAK ZWIĘ KS Z Y Ć E F E K T Y W N O Ś Ć
PROC E S Ó W BIZ NE SO W Y C H ?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!

DLACZEGO JEST TO WAŻN E?
Pracujemy dla organizacji, dla których bazy danych są niezbędne. Oferujemy usługi, które
pomagają lepiej wykorzystać oprogramowanie oraz sprzęt IT, a co za tym idzie przyspieszyć
procesy biznesowe i techniczne w organizacji. Robimy to dlatego, że w dzisiejszych czasach,
wszystko jest powiązane z danymi, a my wierzymy, że dzięki naszym usługom, każda organizacja
może działać jeszcze lepiej.

A N A L IZ A PR O B LE M Ó W
uu Słaba wydajność
uu Spowolnione procesy biznesowe
uu Utracony przychód
uu Opóźnienia w działaniu systemu
uu Zwiększone koszty operacyjne
uu Kosztowne migracje danych
uu Działanie w trybie awaryjnym
uu …a nawet paraliż działania całej
organizacji

OPTY MA LI Z A C JA

EFEK TY

uu Identyfikacja i naprawa najmniej

uu Oszczędność pieniędzy

wydajnych procesów

uu Identyfikacja i naprawa najbardziej
obciążonych procesów

uu Optymalizacja i konfiguracja instancji
serwera, pod kątem danego biznesu

uu Zmiana architektury i schematu
bazy danych

uu Oszczędność czasu
uu Zwiększenie przychodu
uu Bardziej wydajna praca
uu Lepsza jakość danych
uu Mniej problemów do rozwiązania
uu Większe bezpieczeństwo

uu Zmiany pod kątem infrastruktury IT
uu Poprawa jakości danych wykorzystywanych do podejmowania decyzji
biznesowych

Słaba wydajność, bądź złudzenie wydajności, systemów IT może
mieć negatywny wpływ na procesy biznesowe w organizacji.
Każde opóźnienie lub wolne działanie systemu przekłada się na
utracony przychód lub zwiększony koszt operacyjny.

W skrajnych przypadkach, wzrost ilości danych, zmiana konfiguracji serwera lub infrastruktury, czy nowe wersje oprogramowania mogą nawet sparaliżować operacyjne działanie organizacji
i doprowadzić do kosztownych projektów migracji danych oraz
czasowego działania w trybie awaryjnym.

CO P R OP ONUJEMY?

R E Z ULTAT Y

Wcześniej wymienionym
negatywnym sytuacjom możemy zapobiec,
zwiększając wydajność na trzy sposoby:

Poprzez wdrożenie naszych rozwiązań, nasi
klienci osiągnęli następujące korzyści:
uu Skrócenie czasu przepływu danych do systemu CRM

uu wymieniając kosztowne oprogramowanie,
uu inwestując w sprzęt,
uu optymalizując działanie baz danych.
Sposobem wymagającym najmniejszych nakładów jest analiza, a co
za tym idzie optymalizacja działania serwerów baz danych oraz schematu samej bazy.

W rezultacie, możemy zwiększyć
wydajność, zidentyfikować
i naprawić problemy, a nawet
przeciwdziałać przyszłym
niekorzystnym zdarzeniom.
W praktyce możemy doraźnie, lub nieprzerwanie, dostarczać informacji o tym, który aspekt działa najmniej efektywnie (np. zewnętrzna
aplikacja komunikująca się z bazą) oraz zaproponować i wprowadzić
zmiany, które najlepiej wpłyną na poprawę wydajności.

z kilku godzin do kilku minut, co miało realne przełożenie
na zwiększenie przychodów o kilkanaście tysięcy Euro
miesięcznie, w związku z możliwością dłuższego czasu
pracy systemów używanych przez handlowców

uu Zredukowanie czasu procesu planowania produkcji
w systemie ERP o 90%, co pozwoliło na zniwelowanie
strat na przestojach linii produkcyjnych oraz jak najlepsze wykorzystanie czasu pracowników

uu Zredukowanie o 40% zduplikowanych danych, podnosząc
tym samym jakość raportów, na podstawie których podejmowane są decyzje biznesowe. Szacuje się że, w przypadku
naszego klienta, koszty związane z błędnymi decyzjami
wynosiły wcześniej do kilkuset tysięcy złotych rocznie
Dzięki współpracy z nami, mogą Państwo zaoszczędzić nie tylko
czas i pieniądze, lecz także wydatki na sprzęt IT oraz nowe oprogramowanie, co znacząco wpłynie na zwiększenie przychodu, który
jest tak ważny w każdym przedsiębiorstwie.
Jeśli chodzi o korzyści niematerialne, wdrożenie naszych rozwiązań pozwoli zwiększyć bezpieczeństwo danych oraz zoptymalizuje codzienną pracę, co w wielu przypadkach może okazać
się bezcenne.
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