
VÁŠ partner pro  
transformaci it

proVÁdíme firmy a instituce 
turbulentním sVětem neustÁlých změn.

zkuŠeně, kompetentně,  
aby dnes i V budoucnu zůstaly 
konkurenceschopné.



Celou společností prostupují nové 
digitální technologie, které mění zažité 
postupy a principy. 

Mění se vše od výroby po management. 
Firemní kultura, procesy, byznys.

Mění se i potřeby lidí, kteří pro vás  
budou pracovat.

VŠe prochÁzí změnami
a ani pŘíŠtí roky  
nebudou pro nikoho  
snadné 

Oblast informačních technologií  
chrlí neustále nová řešení  
a inovace, které je těžké  
sledovat, natož je absorbovat. 

Aplikace pro podporu byznysu  
se vyvíjí a provozují jinak než dříve.

Vytěžení dostupných dat ulehčuje  
hledání rezerv a nových postupů.

Kdo nebude připravený,  
může řešit velké problémy.



ŘeŠíme analýzu, desiGn,  
implementaci i proVoz it.

aplikuJeme praGmatický pŘístup 
s VyuŽitím stÁVaJících inVestic 
a noVých technoloGií.

systémoVÁ inteGrace  
Je V naŠí dna.

1.   Architektura a strategie IT  
Implementace IT infrastruktury

• Koncepce využívání informačních technologií  
(cloud, hybridní cloud, on-premise)

• Služby pro adopci cloud prostředí

• Procesy a řízení čerpání cloud služeb

• Migrační služby

• IT Service management

• Dodávky HW a SW, licenční poradenství

• Efektivní integrace mobilních zařízení  
do cloud prostředí

• Podpora a poradenství

2. DataSpring cloud služby

• IaaS – Resource Pool, Virtuální Server

• pleAzureStack / Microsoft Azure

• RedHat OpenShift / IBM cloud

• Služby zálohování do cloudu

• Dababáze jako služba

• Služby pro oblast bezpečnosti v cloudu

• Expertní služby pro oblast cloudu

3. Kybernetická bezpečnost

• Bezpečnost IT infrastruktury

• Bezpečnost cloud prostředí

4. Outsourcing provozu IT

• Provoz, optimalizace a dohled hybridního  
IT prostředí (cloud, on-premise)

• Provoz aplikací vyvinutých s využitím  
nových možností cloud platforem

• Provoz koncových zařízení

5. Podnikové aplikace a jejich provoz

• Pokročilé datové analýzy, predikce  
a umělá inteligence

• Informační systémy Microsoft Dynamics,  
portály a weby, ecommerce 

• Systémy pro tvorbu a rychlé nasazení  
byznys aplikací

• Vývoj cloudových i necloudových  
byznys aplikací na zakázku

6.  Systémová integrace a řízení  
komplexních projektů



není pro VÁs transformace it 
JednoduŠe a rychle uchopitelnÁ?

VhodnÁ ŘeŠení a sluŽby Jsou 
mnohem blíŽ, neŽ si myslíte.
www.transformaceit.cz

Přesvědčte se, jako se již přesvědčili:


