IT- аутсорсинг

Бізнес та промисловість

Підвищення продуктивності, ефективності та інновацій.
В умовах сучасної економіки все більше виробничих компаній використовують зовнішнє обслуговування
бізнес-процесів для звільнення власних ресурсів та зосередження на можливостях зростання.
Інформаційні технології та допоміжні операції являються найпопулярнішими компонентами для
аутсорсингу в бізнес-середовищі.
Основні запити наших клієнтів направленні на цілі центри витрат, такі як бухгалтерський облік чи
управління персоналом.

Фінанси
На сьогоднішній день сфера управління фінансами стикається із
постійним зростанням вартості дотримання нормативних вимог. Таким
чином існує постійна необхідність вдосконалювати існуючу систему та
вирішувати нові проблеми
В Sky Soft Technology, ми даємо можливість клієнтам перебудувати свої
операційні моделі, модернізувати інфраструктуру та збільшити
ефективність управління фінансами.

Наші послуги включають:
• Консультування – моніторинг програмного забезпечення та вибір
постачальника.
• Трансформацію – інтегрування технологій, проектування та побудова
віртуального робочого середовища.
• Управління – забезпечення безперервної роботи IT-сервісів та
відновлення даних.
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Логістика
Оновлення операційних моделей в логістиці, дає нові можливості для
росту матеріально-технічного забезпечення та ефективного розподілення
ресурсів підприємства. Цифрові технології в індустрії логістики привели
до значного збільшення активів компаній та дали змогу створювати
рішення, які до того були неможливими. Використання інтернет-додатків
та мобільних технологій дає змогу максимально персоналізувати
логістичні послуги.

“В Sky Soft Technology, ми
віримо, що складні речі
можуть бути простими. Ми
зконцентровані на
потребах наших клієнтів,
які прагнуть відсутності
обмежень в стратегії
розвитку власних
інформаційних технологій.
Щоб забезпечити це, ми
пропонуємо повністю
гнучкий і прозорий
аутсорсинг. Кожен бізнес
унікальний і не залежно від
того на якій стадії він
знаходиться, наші послуги
покликані зробити його
якомога простішим.
”

Мета нашої компанії
забезпечити:
• Модернізацію існуючих систем
без капітальних затрат
• Інтегрування нових рішень
відповідно до вимог клієнта
• Підтримку та супровід процесів
експлуатації інфраструктури

Відділ кадрів
Зростаюча глобалізація породжує нові проблеми для HR-керівників. Пошук
по справжньому талановитих співробітників, управління кар'єрними
процесами, проектування привабливих соціальних пакетів - лише деякі з
проблем з якими їм доводиться стикатися.
У той час, поки компанії інвестували в область стандартизації та оптимізації
структурних процесів HR, розвивалися технології здатні підняти управління
персоналом на новий рівень.
Наші методи трансформації HR-структури базуються суто на індивідуальних планах
клієнтів. Їх мета, досягти поставлених бізнес-цілей, таких як підвищення досвіду
співробітників, забезпечення контролю, досягнення операційної переваги, а також
підвищення ефективності оборотного капіталу.

Ось деякі напрямки з якими ми працюємо:
Оцінка ефективності робочого часу.
Моніторинг використання ресурсів компанії, розмежування доступу до Webресурсів та оцінка якості роботи співробітників.
Навчання персоналу.
Он-лайн тестування, інтерактивні підручники та служба підтримки.

At Acora we focus on
outcomes, not incomes

HR автоматизація.
Розробка і підтримка системи внутрішніх комунікацій, управління подіями та
моніторингу ринку праці.
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Catering додатки
Коли мова заходить про корпоративне харчування, особливо в компаніях
з великою кількістю персоналу, важливо створити оптимальну
концепцію для задоволення потреб підприємства. Технології, що
використовуються в даному напрямку, повинні забезпечити
максимальну економію часу, який витрачається на подібні операції та
підвищити продуктивність праці співробітників.
В Sky Soft Technology розробляють багатофункціональні рішення для
корпоративного «кейтерінгу», на основі хмарних технологій та мобільних
додатків. Ми створюємо швидку, безпечну та інтуїтивно зрозумілу
систему управління харчуванням персоналу компанії.
Основні особливості системи автоматизації:
• Функції CRM
• Проста навігація
• Історія замовлень
• База даних постачальників
• Управління замовленнями
• Розрахунок вартості

Відповідальність,
а не контроль…

Це проблеми, з якими знову і знову стикаються наші клієнти. Ми робимо
все можливе для того, щоб створити послуги з якими Ви будете
почувати себе впевнено. Спираючись на спільний досвід та тісні
комунікації ми пропонуємо тільки дійсно потрібні Вам рішення. Зняття
відповідальності, не втрачаючи контроль – ось наша мета.

Зв’яжіться з нами. Ми обов’язково допоможемо.
03151 м.Київ, вул. Народного Ополчення 1. Т: +38 044 221 56 67 W: sky-soft.com.ua E: info@sky-soft.com.ua
© Copyright 2016 Sky Soft Technology. All rights

