... solutions for organisations

SOFO IT SEKCE
Pro koho je program SOFO IT určen?
Pro všechny společnosti a instituce využívající ICT ve svém
podnikání
Pro všechny společnosti a organizace, které chtějí mít jistotu, že
jsou jejich data v bezpečí
Pro všechny, kteří chtějí IT využívat efektivně

Výhody a cíle
SOFO IT sekce
Maximální převzetí odpovědnosti
za ICT procesy
Vlastní metodika SOFO ITIL
(SOFO IT Infrastructure Library)
- analýza aktiv, zabezpečení
a nákladů na provoz
Odhalení a eliminace výkonnostních, funkčních a bezpečnostních rizik
Odborné poradenství v oblasti
IT a ICT infrastruktury
Vedení projektového týmu
zákazníka
Legislativní podpora
Snížení nákladů na vlastnictví
ICT

Bezpečnost dat
Důraz na stav procesů ve vztahu k datům
zákazníka z hlediska zachování integrity,
důvěrnosti a dostupnosti
Posouzení datového a energetického
zálohování

Analýza současného
stavu ICT

Revize strategie
využívání ICT

Návrh topologie HW
a SW infrastruktury

- procesní analýza IT
- analýza aktiv a jejich využití
s důrazem na zabezpečení

- revize stávající středně
a dlouhodobé strategie
- definování potřebné servisní
podpory (SLA)

- modifikace stávající ICT
infrastruktury
- integrace SW platformy
(výběr ERP, CRM)
- nastavení bezpečnostní úrovně

Podpora při implementaci
nových částí ICT infrastruktury

Podpora uživatelů,
systémová správa

– převzetí odpovědnosti za implementaci HW a SW řešení
- realizace výběrových řízení na dodávku HW a SW
- vedení projektového týmu zákazníka
- legislativní podpora
- komunikace a řízení dodavatelů, monitoring a řízení rizik,
součinnost při akceptaci

- podpora uživatelů zákazníka
( HELP-desk)
- monitoring infrastruktury, odstraňování
poruch, vzdělávání uživatelů
- outsourcing procesů incident managementu a problem managementu

Vzdělávání
Funkčnost procesů je podpořena správným
používáním IT a ICT
Součástí služeb je školení a vzdělávání
zaměstnanců

www.sofo.cz

Svěřte ICT procesy
profesionálům
Mezioborový tým kmenových
konzultantů vhodně doplněný
externími poradci
Proaktivní přístup
Preferujeme partnerská řešení,
doporučujeme spolehlivé dodavatele

CASE STUDY

Oblast ICT je historicky nejstarší
aktivitou společnosti SOFO Group
a.s. Od počátku se společnost
profiluje jako poskytovatel komplexních řešení s přidanou hodnotou pro zákazníka.
Realizační a projektové týmy jsou
složeny z kvalifikovaných odborníků, kteří si svoje znalosti nabyté
dlouholetou praxí doplňují certifikačními školeními přímo u výrobců.
Garantujeme dohodnuté termíny
realizace při zachování vysokého
standardu poskytovaných služeb.
Námi navrhovaná řešení jsou efektivní, ekonomická a orientovaná
na finanční návratnost.

Klinika Esthé patří již 12 let ke špičkám české
laserové estetické medicíny. Kromě služeb
v tomto oboru poskytuje klinika Esthé luxusní
služby také v oblasti korektivní dermatologie, dermatologie, ORL a kosmetiky. Úspěšně
a šetrně provádí laserovou léčbu akné, mezoterapii, cévní chirurgii a mnoho dalších služeb
a zákroků. Pro prestižní kliniku Esthé je důležité
více než jen nejmodernější vybavení a zkušený tým odborníků, které jsou samozřejmostí, ale
také stálá věrnost vlastní filozofii společnosti.
Tou je zdravý pohled na estetickou medicínu
a osobní a diskrétní přístup ke každému
z klientů. Kliniku Esthé naleznete v centru Prahy, na pěší zóně ulice Na Příkopě, v Novém
Kolowratském paláci, nebo na Národní
třídě.

SOFO analýza ICT
infrastruktury
Ve společnosti Esthé-Klinika estetické medicíny,
a.s. jsme provedli analýzu stavu ICT infrastruktury
a navrhli střednědobou strategii zahrnující konsolidaci serverové platformy (převod poštovní-
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Hlavní předmět činnosti:
Služby v oblasti estetické medicíny

Využitá služba
SOFO IT sekce
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ho serveru Novell a stávajícího řešení Windows
server 2000 na platformu Microsoft SBS 2008),
dále konsolidaci koncových zařízení (doménový
provoz), SW a HW audit, konsolidaci aplikačních SW nástrojů, zvýšení bezpečnostního perimetru a update systémů zálohování. V dalších
krocích došlo k revizi tiskových nákladů a jejich
optimalizaci, konsolidaci firemních dat (centralizace úložiště - MS Sharepoint server).

Správná strategie umožnila
bezproblémové zprovoznění
nové pobočky
Správně zvolená střednědobá strategie umožnila rozvoj klienta zahrnující i zprovoznění nové
pobočky bez dalších významných nákladů
na straně serverové platformy a umožnila rychlou reakci na rostoucí požadavky trhu. Asistovali jsme při změně informačního systému, jehož
implementace je právě dokončována. Od
roku 2009 vykonáváme podporu pracovníkům
v oblasti ICT včetně řešení všech incidentů.

