IT- аутсорсинг

Юридична фірма «Гловак і Партнери»

Юридична фірма «Гловак і Партнери» надає
комплексне юридичне обслуговування у всіх сферах
діяльності та галузях права, на території України та за її
межами.
Клієнт:
Юридична фірма «Гловак і Партнери»
Сфера діяльності:

Юридичні послуги
Місцезнаходження:

Україна

Бізнес-цілі
Наші партнери звернулись до нас після періоду динамічного
зростання. Здобувши офіційний статус «Лідера галузі», постійно
збільшуючи фаховий актив та територію ділової активності у
«Гловак і Партнери» дійшли висновку, що застаріла
інфраструктура негативно впливає на ефективність бізнеспроцесів. Робота з преміум брендами та більш вимогливими
клієнтами, вимагає знайти інноваційні технологічні рішення, які
будуть здатні підтримувати бізнес якомога довше.

Послуги Sky Soft Technology:

• Служба підтримки 24/7
• Віртуалізація
• CRM-рішення

Унікальні задачі
Доступ до технологій.
З обмеженими IT-ресурсами, в «Гловак і Партнери» визнали
необхідність зовнішнього обслуговування для модернізації
внутрішньої інфраструктури та збільшення ефективності
комунікації.
Безперервність бізнесу.
Невчасне реагування на питання, що виникають, може поставити
під загрозу клієнтів компанії та її конкурентну спроможність.
«Гловак і Партнери» був потрібен IT-партнер, здатний
забезпечити здатність вчасно приймати стратегічні рішення.
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IT- аутсорсинг
Рішення
“ Sky Soft Technology – наш надійний
радник. Все, що вони говорять і
роблять – чітке і зрозуміле, здатне
бути використаним для прийняття
рішень. Я переконаний, що Sky Soft
Technology – це компанія ділових,
високо компетентних людей.

”
Володимир Гловак
Керуючий партнер «Гловак і Партнери»

Робота з Юридичною фірмою «Гловак і Партнери» демонструє
чітке значення IT-послуг для підтримки бізнесу та його просування.
Одна чітка система управління бізнесом.
Інтеграція CRM-системи «Glovak&Partners», яка дала можливість
автоматизації планування, обліку, контролю та аналізу усіх бізнеспроцесів.
Масштабованість.
Віртуалізація робочого середовища «Гловак і Партнери», що
зробило IT-інфраструктуру гнучкою і економічно ефективною.
Оптимізація.
Нова система управління взаємовідносинами, була введена для
упорядкування існуючих процесів управління та підвищення
продуктивності компанії.

Бізнес-результат
Sky Soft Technology бере на себе повну відповідальність у всіх
аспектах IT-сектору.

• Відсутність необхідності утримування власної команди
розробників.
• Бізнес-аналітика високої якості для прийняття стратегічних рішень.
• Швидка та постійно доступна підтримка.
• Висока безпека і надійність бізнес-процесів.
• Чітка платформа управління для підвищення якості
обслуговування.
• Стабільні і передбачувані витрати на інформаційні технології.

Відповідальність,
а не контроль…
At Acora we focus on
outcomes, not incomes

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.
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