Oferta IT dla Biznesu

Firmy osiągające sukces w zarządzaniu swoimi
inwestycjami IT generują zyski, które są o 40% wyższe
od zysków ich konkurencji.
Jeanne W. Ross, Peter Weill, “Six IT Decisions Your IT People Shouldn’t Make,” Harvard Business Review

Oferta IT dla Biznesu

Ś

rodowisko informatyczne ma kluczowy wpływ na działanie przedsiębiorstwa.
Aby było ono optymalne, specjaliści MGM Systems SA idealnie dopasowują do niego
rozwiązania informatyczne oraz koncepcje rozwoju, które zapewniają zwiększenie
produktywności biznesowej całej firmy. Są to łatwe w użyciu narzędzia, umożliwiające
optymalną pracę platformy informatycznej. Pozwalają także na bardzo szybki wzrost
produktywności przedsiębiorstwa i optymalizację infrastruktury IT.

Produkty i usługi oferowane przez MGM Systems SA:
Platforma sprzętowo - systemowa:
Zarządzanie infrastrukturą sterowni umożliwia poprawne funkcjonowanie i bezpieczeństwo
działania znajdujących się w niej urządzeń. Proponowane przez MGM Systems rozwiązania
umożliwiają planowanie ich rozmieszczenia, monitorowanie oraz zdalne zarządzanie nimi. Wśród
oferowanych usług jest projektowanie i montaż komponentów serwerowni oraz zarządzanie
i modernizacja istniejącej infrastruktury.
Infrastruktura serwerowa i macierzowa: odpowiedni dobór sprzętu, zapewni w przyszłości
optymalne wykorzystanie posiadanych zasobów oraz umożliwi ich elastyczną rozbudowę.
Specjaliści MGM Systems dostarczają produkty i rozwiązania z zakresu infrastruktury sprzętowej
dobrane idealnie do potrzeb Klienta.
Komplementarne rozwiązania sprzętowo-systemowe to podstawa działania aplikacji i usług
biznesowych. MGM Systems proponuje swoim Klientom kompletne rozwiązania, w których
stosowane są różnorodne systemy operacyjne dobrane odpowiednio do pełnionych funkcji.
Wśród oferowanych usług znajduje się instalacja i konfiguracja systemów operacyjnych,
dostosowanie ich do działających aplikacji i innych systemów, a także ich utrzymanie,
diagnostyka oraz optymalizacja wydajności. Klienci MGM Systems zawsze mogą też liczyć na
wsparcie konsultacyjne.

Ciągłość procesów biznesowych
Konsulting i audyty środowiska IT: ich celem jest uzyskanie informacji o infrastrukturze
teleinformatycznej, sposobach jej wykorzystania oraz procedurach z tym związanych. Wynik
audytu umożliwia zastosowanie modelu Optymalizacji Infrastruktury MIOM w celu określenia
kierunków działań naprawczych i rozwoju środowiska IT w przedsiębiorstwie.
Zarządzanie i monitoring infrastruktury IT: MGM Systems oferuje szereg produktów uznanych
producentów oprogramowania, dzięki którym można znacząco zwiększyć produktywność
biznesową poprzez obniżenie nakładów na codzienne administrowanie infrastrukturą
informatyczną. Dzięki wdrożeniu nowych rozwiązań w znacznym stopniu zostaje zwiększone
bezpieczeństwo i dostępność platformy biznesowej.
Platformy wysokiej dostępności i wydajności: to ogół rozwiązań mających zapewnić stały
dostęp do danych oraz maksymalną szybkość ich przetwarzania.
Ochrona danych przedsiębiorstwa i sieci firmowej: to poprawnie zaprojektowany system
zabezpieczania danych, opisany dokumentem Polityki Bezpieczeństwa.

Produktywność biznesowa
MGM Systems oferuje swoim Klientom łatwe w użyciu narzędzia umożliwiające jak najlepszą pracę
platformy informatycznej. Każde z nich może być użyte osobno lub razem. Wówczas tworzą silne
i zintegrowane rozwiązanie umożliwiające bardzo szybki wzrost produktywności przedsiębiorstwa
i optymalizacji infrastruktury IT. Do najważniejszych obszarów należą tu:
Optymalizacja środowiska IT
Praca Grupowa i Komunikacja

Usługi dedykowane
Wśród usług MGM Systems znajdują się
usługi i produkty dedykowane konkretnym
sytuacjom lub przedsiębiorstwom.
Są wśród nich:
Zarządzanie i optymalizacja
baz danych
Kolokacja systemów i aplikacji
Tworzenie oprogramowania

Zaawansowana opieka systemowa
To stały nadzór i wsparcie dla infrastruktury sprzętowej, systemowej i aplikacyjnej, stanowiących
podstawę działania systemów biznesowych. Aby opieka nad systemem informatycznym klienta była
optymalna, MGM Systems kieruje do obsługi klienta koordynatora, który zapewnia mu nieprzerwany
serwis oraz pełną specjalistyczną wiedzę o stanie systemów informatycznych.

www.mgmsystems.pl

