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Podjąć wyzwanie…

Przyśpieszenie zmian otoczenia biznesowego w zestawieniu z dużą konkurencją, wymaga wdrażania coraz to
nowszych rozwiązań usprawniających i
przyspieszających procesy w organizacji. Odpowiedzią na to zapotrzebowanie są najnowsze rozwiązania z zakresu
IT, które umożliwiają bardziej wydajną,
szybszą i komfortową pracę.
Działania podjęte przez organizacje w
celu wdrożenia najnowszych technologii IT w sposób bezpośredni odzwierciedlają jej rozwój. Dzięki nim możliwe
jest zapewnienie dynamicznego wzrostu, oraz stabilizacji wewnętrznej, co w
efekcie pozwala na uzyskanie silnej pozycji rynkowej.

Istniejemy na rynku IT od 2006 roku.
Od

samego

ekspercką

początku

wiedzę

i

dostarczamy
doświadczenie

pomagając naszym klientom wstąpić w
erę najnowszych technologii. Jesteśmy
pierwszą na polskim rynku firmą technologiczną, oferującą usługi zaufanego
doradcy. Poprzez współpracę z najlepszymi konsultantami w branży, oraz
brak partnerstw handlowych jesteśmy
w stanie dostarczyć w pełni niezależne,
ekskluzywne usługi IT najwyższej jakości.
Poprzez korzystanie z naszych usług
konsultingowych,

masz

dostęp

do

eksperckiej wiedzy i bogatego doświadczenia,

zgromadzonego

przez

lata

naszej pracy nad projektami IT.

…z solidnym partnerem.

Aspekty, którymi zajmujemy się podczas
realizacji projektów IT, są wielopłaszczyznowe – od celów biznesowych, poprzez
dobór odpowiedniej technologii po architekturę i kompleksowe wdrożenie rozwiązania. Skupiamy się na całkowitej strategii firmy, w tym analizy procesów i organizacji. Pozwala nam to na podejście
do zagadnień naszych klientów zarówno
od strony technicznej jak i zarządczej.

To gwarancja sukcesu.
Jesteśmy w stanie pomóc w zaplanowaniu i późniejszym wdrożeniu najnowocześniejszych technologii IT, dzięki którym Twoja organizacja będzie mogła się
swobodnie transformować zarówno z potrzebami rynku jaki i swoich klientów

Jak możemy Ci pomóc?
Klient indywidualny

Partner technologiczny

Jeżeli chcąc zrealizować projekt IT, nie posiadasz osób o

Jeżeli razem z klientem realizujesz projekt i poszukujecie

odpowiednich kompetencjach, czy też środków na szkole-

wsparcia lub doradztwa technologiczno-biznesowego to

nie kadry, lub obłożenie projektami jest tak wysokie, że

zapraszamy do podjęcia współpracy na zasadzie partner-

pojawia się potrzeba wsparcia zewnętrznego to zapra-

stwa technologicznego. Ofertę tą kierujemy przede

szamy do współpracy. Wieloletnie doświadczenie i nietu-

wszystkim do integratorów i producentów oprogramowa-

zinkowe podejście do rozwiązywania problemów sprawia,

nia/sprzętu. Prowadząc od wielu lat współprace z partne-

że wybranie nas jako zaufanego doradcy ma następujące

rami w tym modelu wiemy, że decydując się na nasze

plusy dla Twojej organizacji, m.in.:

usługi zyskali m.in.:

•
•
•
•
•

Zwiększenie elastyczności w aspekcie finansów,
czasu i zasobów.
Zmniejszenie kosztów administracyjnych.
Wygodny i błyskawiczny dostęp do profesjonalistów IT
Zmniejszenie ryzyka podejmowanych decyzji.
Transfer wiedzy do zespołów w organizacji.

•

Dostęp do know-how.

•
•

Uzupełnienie oferty o nasze specjalizacje.
Uatrakcyjnienie swojej oferty i zwiększenie wartości produktów o usługi dodane.
Dodatkowe atuty podczas negocjacji.
Zmniejszenie ryzyka wykonawczego w projekcie.
Możliwość realizacji usługi „pod klucz”.

•
•
•

Meritum naszej działalności to technologie związane z centrami przetwarzania danych, oraz Cloud Computingiem. Mamy doświadczenie obejmujące cały stos technologiczny – od kwestii sprzętowych poprzez oprogramowanie po zagadnienia biznesowe. Bierzemy udział w największych projektach IT w Polsce, zarówno w roli projektanta, nadzorcy jaki i wykonawcy. Szczegółowe
płaszczyzny na których możemy podjąć współpracę znajdują się w poniższej tabelce:
Usługa

Opis

Potencjalne korzyści

Nasze doświadczenie

Projektowanie i wdrażanie rozwiązań
IT

Projektowanie rozwiązań IT zgodnych z wymaganiami
biznesowym klientów w zakresie technologii Datacenter i Cloud Computing.

Opracowanie
projektów
rozwiązań
datacenter przez profesjonalistów z
wieloletnim doświadczeniem, co znacząco zmniejsza ryzyka projektu.
Skrócenie czasu uruchomienia systemów informatycznych, zmniejszenie
ryzyk związanego z brakiem doświadczenia
technologicznego
podczas
wdrożenia – awarie, przestoje, utrata
danych.

Wieloletnie wsparcie projektowe i koordynacja projektów informatycznych u klientów z
sektora prywatnego, publicznego, organizacji
pozarządowych oraz stowarzyszeń i fundacji.

Znaczne zmniejszenie kosztów IT

Aktualizacja strategii IT w grupie kapitałowej z
sektora górniczego

Zarządzanie zoptymalizowanym portfelem projektów z opisem wymiernych
korzyści i okresów zwrotu.
Dopasowanie procesów IT i praktyk
zarządzania zgodnie z kulturą i procedurami organizacji.
Poprawa poziomu jakości usług dla
usług/procesów IT

Współpraca z klientem sektora publicznego
w relacjach między zespołami wewnętrznymi
a wykonawcami
Rozwój projektów I procesów IT dla wiodących integratorów IT na rynku Polskim

Stworzenie
przewagi
konkurencyjnej
dla
przedsiębiorstwa poprzez
zastosowanie
narzędzi IT

Koordynacja i wdrażanie rozwiązań IT, w szczególności z obszarów:
• Wirtualizacja VMware/Citrix/Microsoft
• Wirtualizacja desktopów VMware/Citrix/AWS
• Wirtualizacja sieci NSX/Nuage/ACI
• Infrastruktury sieciowej
• Cloud
Computing
VMware
vCloud
Air/AWS/Azure
• Automatyzacja IT vRealize/Puppet/Chef
• Disaster Recovery SRM/Zerto/Veeam
• Backup EMC/Veeam/CommVault
• Storage EMC/NetApp/3PAR/Tintri
• Systemy serwerowe Rack/Blade
• Oprogramowanie usługowe Linux i Microsoft
• Monitoring i agregacja/korelacja logów
Nadzór nad realizacją potrzeb biznesowych poprzez
planowanie strategiczne. Optymalizacja struktury
zarządzania IT.
Zdefiniowanie celów biznesowych, monitorowanie i
ewaluacja realizacji założonych celów.
Optymalizacja i rozwój portfolio projektów IT

Opracowanie standardów i polityki (w tym w oparciu o
międzynarodowe standardy (ITIL i COBIT))
Określenie celu architektury IT (aplikacje, dane i
infrastruktura)

Stworzenie przewagi konkurencyjnej
poprzez dobre zarządzanie i planowanie
projektów
Planowanie i koordynacja wdrożenia
outsourcingu / insourcingu wybranych
funkcji IT
Architektura oparta na usługach zarządzanie, planowanie i wprowadzenie

Przeprowadzenie lidera polskiego rynku
dostawców cloud przez zmiany w organizacji
procesów i formie dostarczania usług
Koordynacja projektów informatycznych
zarówno od strony wykonawcy, jak również
zamawiającego.
Realizacja projektu konsolidacji kompetencji
technicznych z spółek córek grupy kapitałowej z sektora górniczego do wyznaczonego,
nowo powołanego centrum usług wspólnych.
Redefiniowanie strategii IT w formułę usługowo/produktową w instytucji publicznej.

Zwiększenie
skuteczności
projektów
wdrożeniowych
systemów
informacji
korporacyjnych

Analiza rynku dostawców systemów informacyjnych i
dostępnych na rynku rozwiązań

Niezależna i obiektywna ocena technologii w aspekcie potrzeb klienta

Pomoc w wyborze dostawców oraz ocena ich ofert.
Przygotowanie dokumentacji przetargowej.
Kontrola jakości w trakcie realizacji projektu

Wdrażanie i optymalizacja kosztów
stworzenie i utrzymania systemu
Pewność spełnienia wymagania biznesowych w etapie przygotowawczym,
wykonawczym i serwisowym
Rzetelne zarządzanie ryzykami projektowymi

Ewaluacja stanu projektu i ryzyk

Analiza
pre
post
i ex
ante inwestycji IT

Uzasadnienie
inwestycji IT

Organizacja i zarządzanie biurem projektu

Znaczne zmniejszenie prawdopodobieństwa niepowodzenia przy realizacji
dużych projektów IT

Audyt z następujących dziedzin, łącznie z zaplanowanymi zmianami:
• Architektura IT i kierunek jej rozwoju;
• Struktury organizacyjnej i zarządzania w działach IT;
• Wzorów umów w sprawie outsourcingu IT w
zakresie warunków dostawy usług i płatności;
• Analiza ilości i rozwoju wydatków na IT w przedsiębiorstwie.
• Analiza nakładów inwestycyjnych na IT
• Kontrola środowiska IT w przedsiębiorstwie i
jego nieprzerwanego działania
Budowa business case dla uzasadnienia realizacji
projektów IT

Dla sprzedającego:
Stworzenie zaleceń odnośnie ewentualnych działań przedsprzedażowych
zwiększających atrakcyjność proponowanych rozwiązań oraz zmniejszających
potencjalne ryzyko związane z sprzedażą.
Dla kupującego:
Obiektywną ocenę obecnego stanu IT,
identyfikacja potencjalnych zagrożeń i
kosztów działań

Opracowanie i badanie modeli finansowych do analizy
możliwości inwestycji w IT

Usprawnienie koordynacji w trakcie
rozpoczęcia i realizacji projektu. W tym
budowa argumentacji obronnej dla
realizacji projektu w sytuacji cięcia
kosztów w przedsiębiorstwie.
Mniejsze ryzyko w fazie wyboru i wdrażania rozwiązań IT. Stworzenie szczegółowego modelu finansowego umożliwiającego skuteczniejszą kontrolę nad
budżetem projektu.

Dobór rozwiązań IT, modeli biznesowych,
wykonawców zarówno dla firm z sektora
prywatnego, fundacji, stowarzyszeń jak
również i instytucji publicznych.
Pomoc w doborze i opisie rozwiązań wybranych wspólnie z klientem.
Dobór dostawcy usług oraz sprzętu dla
klientów z sektora prywatnego.
Zarządzanie projektem jak również jego
częścią z ramienia wykonawczy jak i zamawiającego.
Stworzenie i utrzymanie ekosystemu projektowego podczas wdrożenia i migracji zasobów serwerowych klienta z sektora publicznego.
Przegląd najważniejszych aspektów IT w
ramach analizy preinvestment dla międzynarodowej firmy zajmującej się produkcją dla
transportu.

Tworzenie długoletniego programu rozwoju
IT i pomoc w koordynacji jej jednostek
biznesowych dla dużego koncernu górniczego.

Technologie, w których możemy pochwalić się doświadczeniem są odbiciem wiedzy konsultantów z którymi mamy przyjemność
współpracować. Dzięki nim jesteśmy w stanie wspierać Twoją organizację w rozwiązaniach czołowych producentów min. takich
jak VMware, Cisco, EMC, Microsoft, Citrix, Brocade, HP, NetApp, DELL, IBM, RedHat, Oracle, Aritsa, Juniper, Nutanix, SimpliVity
etc. Uważamy, że doświadczenie to podstawa, jednak nie zaniedbujemy certyfikacji która pozwala nam potwierdzić nasze
kompetencje.
Uważamy, ze zrozumienie biznesu to podstawa. Staramy się patrzeć na projektowane rozwiązania poprzez pryzmat Twojej
organizacji, jej celów i możliwości. Umożliwia nam to zoptymalizowanie procesów biznesowych pod kątem wdrażanej technologii w sposób kompleksowy. Podczas realizacji projektów IT stosujemy metodykę zarządzania PRINCE2. Dzięki takiemu podejściu
jesteśmy w stanie kontrolować założone cele biznesowe na każdym stadium realizacji projektu, umożliwiając jednocześnie
pełną przejrzystość procesu.

Skontaktuj się z nami.

Inleo Sp. z o.o.
ul. Zwierzyniecka 56B
15-247 Białystok
NIP: 5423232341
Tel:
E-mail:
Strona:
Twitter:

+48 85 874 22 40
info@inleo.pl
http://www.inleo.pl
@inleo

inleo.pl
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