IT risinājumi uzņēmuma resursu plānošanai un vadībai

Mākoņpakalpojumi
Mākoņpakalpojumi ir viena no lielākajām iespējām
uzņēmējdarbības pasaulē pēc interneta ieviešanas.
Tiek paaugstināts darba ražīgums, mijiedarbība starp
darbiniekiem un klientiem, kā arī uzlaboti esošie un veidoti
jauni biznesa modeļi. Mākonis piedalās visa uzņēmuma
darbībā, sniedzot būtiskus ieguvumus visām kompānijas
struktūrvienībām.

Kāpēc izvēlēties mākoņpakalpojumus?
Ātrums. Sākt lietot mākoņpakalpojumus ir tikpat
ērti kā veikt telefona zvanu. Dažu minūšu laikā ir
iespējams ne tikai pieteikties pakalpojumam, bet arī
uzsākt tā izmantošanu.
Ekonomija. Lietojot mākoņpakalpojumus, jāmaksā
ir tikai par izmantotajiem resursiem, piemēram,
izmantošanas laiks, apstrādāto datu apjoms vai
lietotāju skaits attiecīgajā periodā.

Mērogojamība. Mākoņpakalpojumi ļauj nodrošināt IT
risinājumu tehnisko infrastruktūru tieši tādā apjomā, kāds
ir nepieciešams Jūsu uzņēmuma pašreizējām vajadzībām.
Jebkurā vietā. Mākoņpakalpojumu lietošanas priekšrocības novērtēs tie, kuru darbs tiek veikts ārpus biroja.
Līdzvērtīgi darbojas gan uz datoriem, gan mobilajām
iekārtām, neatkarīgi no iekārtas operētājsistēmas.
Jebkurā laikā. Neatkarīgi no jūsu darba laika,
mākoņpakalpojumi ir pieejami 24 stundas diennaktī un
7dienas nedēļā, kas ļauj tos lietot, kad vien nepieciešams.

Infrastruktūra kā pakalpojums? Microsoft Azure!
Microsoft Azure ir globāls datu centru tīkls, kas apvieno vairāk nekā miljons serverus, piedāvājot plašāko operētājsistēmu,
programmēšanas valodu, datubāzes, platformas un tehnoloģiju
izvēli, kam uzticas miljoniem izstrādātāju un IT speciālistu visā

pasaulē. Microsoft Azure pakalpojumi ir pieejami 34 reģionālajos
datu centros Amerikā, Eiropā un Āzijā, kas ir vairāk kā Google un
Amazon Web Services, kopā skaitot.

Kāpēc izvēlēties Microsoft Azure?
Ātrums. Jaunas virtuālās mašīnas izveidošana Microsoft
Azure datu centrā aizņem mazāk par 10 minūtēm.

Datu privātums. Pirmais datu centrs, kurš atbilst
starptautiskajiem datu privātuma standartiem ISO 27018.

Ekonomija. Microsoft Azure cenu aprēķins ir balstīts
uz stundām. Maksājiet tikai par reāli patērēto!

Izvēles iespējas. Plašākā operētājsistēmu, programmēšanas valodu, datubāzes un tehnoloģiju izvēle.

Mērogojamība. Palieliniet vai samaziniet resursu jaudas
tādā apjomā, kāds nepieciešams patreizējām vajadzībām.

Integrācija. Microsoft Azure ir viegli integrējams ar
jūsu pašreizējo IT vidi un tās prasībām.
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Office 365

Power BI

Office 365 ir mūsdienīgs rīks darbinieku produktivitātes un mobilitātes paaugstināšanai jebkurā uzņēmumā. Neatkarīgi no tā,
vai Jūs strādājat birojā vai esat ceļā, varat izmantot pazīstamo
augstākās klases produktivitātes rīku komplektu. Office 365 lietojumprogrammas sniedz iespēju reāllaikā veidot, rediģēt un
kopīgot lietotāju dokumentus ar jebkuru savā PC/Mac datorā vai
iOS, Android™ vai Windows ierīcē. Pakalpojums ir piemērojams
un maināms atkarībā no darbinieku skaita un viņu vajadzībām.

Izmantojot Power BI tiešsaistes informācijas paneļus un interaktīvos pārskatus, lietotāji bez tehniskām zināšanām var ātrāk,
efektīvāk un saprotamāk vizualizēt un analizēt datus, kas izvietoti
lokālajā infrastruktūrā vienlaicīgi ar mākonī izvietotajiem datiem.
Power BI iespējas regulāri tiek papildinātas iesaistot gan partnerus, gan lietotājus. Risinājuma priekšrocība ir iespēja to izmantot
gan bezmaksas, gan arī maksas versijā.

Kāpēc izvēlēties Power BI?
Mobilitāte. Ar Power BI ir iespējams ērti analizēt biznesa datus
un saņemt atbildes datorā, planšetdatorā vai viedtālrunī.
Datu avoti. Par datu avotiem var būt dažādas SQL tipa datu bāzes, uzskaites sistēmas vai atsevišķi faili uzņēmuma infrastruktūrā, tikpat labi tās var būt arī iekārtas vai dati no publiski pieejamajiem servisiem, piemēram, laika ziņas vai valūtas kursi.

Kāpēc izvēlēties Office 365?

Konfidencialitāte. Atkarībā no datu konfidencialitātes, lietotājiem ir iespējams piešķirt dažāda līmeņa lietošanas un datu
piekļuves tiesības. Izveidotās atskaites ir iespējams koplietot ar
saviem sadarbības partneriem vai publicēt publiskajai apskatei,
piemēram, uzņēmuma mājas lapā.

Visās ierīcēs. Neatkarīgi no tā, vai lietojat personālo datoru, Mac
datoru, planšetdatoru vai viedtālruni, Office 365 nevainojami
darbosies visās jūsu ierīcēs.

Izmaksas. Power BI ir biznesa klases risinājums, kas paredzēts
gan lieliem, gan arī mazajiem uzņēmumiem, bez sākotnējās
maksas par licencēm un ar paredzamām ikmēneša izmaksām.

Jebkurā laikā, jebkurā vietā. Glabājiet, piekļūstiet un kopīgojiet dokumentus, fotogrāfijas, video un mūziku 1 TB OneDrive
mākoņkrātuvē, kas ietverta jūsu Office 365 abonementā.
Vienmēr jaunākā versija. Ar Office 365 jūs nekad neaizkavēs
novecojusi programmatūra, jo pilnībā visi jauninājumi ir iekļauti
jūsu abonementā.
Drošība. Microsoft garantēta visaptveroša datu aizsardzība un
pasaules līmeņa drošība.
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