
IT- аутсорсинг

Аграрний сектор

Непрямі переваги 
інформаційних технологій 
для розвитку сільського 
господарства є значними 
та важливими. Тісно 
пов’язані з науково-
дослідницькою роботою, 
збором даних та бізнес-
процесами вони мають 
прямий вплив на 
результати діяльності як 
великих корпорацій так і 
малих фермерських 
господарств.

Бізнес-задачі

Сучасна економіка 
вимагає підтримки 
стандартів точного 
землеробства, а от же 
сільське господарство в 
значній мірі залежить від 
інформаційних 
технологій. 
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У контексті агробізнесу та сільського господарства, потенціал використання інформаційних 
технологій, достатньо широко оцінюється в двох напрямках: як інструмент для 
безпосереднього внеску в продуктивність сільськогосподарського виробництва, та  
можливість розширення аналітики для прийняття якісних стратегічних рішень.

Завдання, які ставлять 
перед собою наші клієнти:
• Підвищення здатності 

відстеження та аналізу 
даних

• Сучасні методи 
внутрішньої та 
зовнішньої комунікації

• Якісні бази даних та 
системи управління

• Автоматизація бізнес-
процесів
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Результат який Ви 
отримаєте

Використання 
спеціалізованих рішень, 
повністю інтегрованих в 
інфраструктуру 
підприємства, дозволяє 
безпечно та комфортно
застосовувати сучасні 
методи ведення бізнесу. 

Це надає ряд переваг на 
будь-якому етапі розвитку:
• Більш ефективне 

управління 
виробництвом

• Удосконалення процесу 
прийняття рішень

• Доступ до нових ринків 
та інформації

• Безпека виробництва 
(відстеження 
походження сировини, 
погодні умови і т.п.)

Чим ми можемо
допомогти

В Sky Soft Technology ми 
створюємо рішення, які б 
змогли надати комплексну 
підтримку бізнесу як сьогодні, 
так і в майбутньому. Ми 
допомагаємо усунути 
недоліки та максимально 
використовувати потенціал 
продуктивності виробництва 
для задоволення попиту. 

Ось деякі з наших послуг:
• Інтеграція систем 

автоматизації бізнес-
процесів (закупівлі, 
продаж, фінанси)

• Організація управління 
взаємовідносинами з 
клієнтами

• Проектування та 
створення платформ для 
електронної комерції

• Встановлення систем 
документообігу та 
аналітики

• Супровід інфраструктури в 
цілому (служба підтримки 
24/7, Service Desk)


