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“В Sky Soft Technology, ми
віримо, що складні речі
можуть бути простими.
Ми сконцентровані 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.
”

Наші цінності
Наші цінності – це ті речі, якими ми живемо.
Це не абстрактні поняття. Вони надійні та
зрозумілі – це структура взаємовідносин,
якою ми користуємось особисто.
Наші цінності визначають нашу культуру.
Це виклик для нас, як для команди та
гарантія якості для наших клієнтів.

Наше щоденне завдання – працювати
над тим, щоб наші клієнти отримали
винятковий сервіс.
Культура особистої відповідальності –
головний актив нашої компанії.
Нас не влаштовує мінімум – ми
прагнемо перевершити
сподівання.
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Ми команда експертів
Кожен з нас працює над тим, аби
забезпечити високі стандарти
обслуговування для наших клієнтів.
Контроль взаємовідносин та спеціальні
навики дозволяють максимально
зосередитись на поставлених задачах.

Задоволені клієнти – це запорука
довготривалих відносин, що
несуть реальну цінність для їх
бізнесу.
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Експерти 24/7
Обслуговування клієнтів – відповідальність за комунікації
та співпрацю з клієнтами, управління фізичною інфраструктурою.
Служба підтримки – вирішення проблем любого рівня, цілодобово,
в режимі «он-лайн».
Системне адміністрування – трансформація та обробка даних,
управління інфраструктурними проектами.
Розробка та дизайн – реалізація програмного забезпечення,
бізнес-додатків та платформ управління процесами.
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Послуги, як філософія відповідальності
Ми допомагаємо нашим клієнтам знаходити та визначати
свій власний унікальний шлях розвитку IT-інфраструктури.
Працюючи з нашими партнерами, ми створили набір послуг,
які дозволяють отримувати зовнішню допомогу на стільки,
на скільки це Вам необхідно.
Наші послуги розраховані на динамічні компанії,
що зацікавлені в розширені власних IT-можливостей
та якомога якісному задоволенні бізнес-потреб.

Відповідальність,
а не контроль…

Корпоративна брошура

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.
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Зовнішнє обслуговування
Аутсорсинг додатків

Фінанси та бухгалтерський облік
Абонентське обслуговування
Відділ кадрів

Web-розробка і дизайн
Створення веб-сайтів
Розробка бізнес-додатків
Адміністрування ресурсів
Електронна комерція
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Прості рішення для складних задач

Управління мережею
Мережа відіграє вирішальну роль в об’єднанні
бізнес-додатків з клієнтами, партнерами і
співробітниками. Ми допомагаємо нашим
клієнтам перебудувати свою мережеву
інфраструктуру так, щоб відповідати сучасним
цифровим тенденціям.

Управління операційною безпекою
Зростаюче розмаїття загроз для інформаційної
безпеки, створює необхідність переходу від
«реактивних» операцій до операцій в режимі
«реального часу». Ми пропонуємо ефективні
рішення для захисту інформації.
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Хмарні технології
Ми співпрацюємо з передовими світовими та
європейськими дата центрами. Наші адміністратори
допомагають клієнтам здійснити безпечний
трансфер системи на віддалений сервер та зробити
IT-інфраструктуру більш гнучкою.

Наші послуги включають:
• Визначення дійсних потреб
• Аналітику поточних додатків
• Визначення доцільності хмарних рішень
• Проектування серверної архітектури
• Вибір постачальників
• Реалізацію дорожньої карти
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Найвища нагорода – довіра партнерів
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“ Ми робимо все можливе для того, щоб створити послуги з
якими Ви будете почувати себе впевнено.
Зняття відповідальності, не втрачаючи контроль – ось наша
мета.
”
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