MODERNIZÁCIA APLIKÁCIÍ S VYUŽITÍM
PLATFORIEM MICROSOFT® SHAREPOINT ONLINE
A MICROSOFT® AZURE

Microsoft SharePoint Online je platforma pre spoluprácu, ktorá sa
integruje s balíkom Microsoft 365®. Micrososft SharePoint Online je
možné nakonfigurovať pre širokú škálu použitia v spoločnosti.
Cloudová platforma Microsoft Azure je skupina viac ako 200 produktov a cloudových služieb navrhnutých s cieľom pomôcť uviesť do
života nové riešenia, ktoré reagujú na dnešné a aj budúce podnikateľské výzvy.
Modernizáciou a prechodom vašich aplikácii do Microsoft cloudu
získate platformu na vytváranie, nasadzovanie a správu služieb
a aplikácií, ktoré umožňujú podnikom ukladať, načítať, vyhľadávať,
archivovať, sledovať, spravovať a reportovať podnikové dokumenty
a dáta kdekoľvek a kedykoľvek.

Aké sú možné prínosy modernizácie existujúcich on
premise aplikácií pre zákazníkov?
›
›
›
›
›
›
›

Úspora nákladov
Vyššia bezpečnosť
Flexibilita
Možnosť efektívnejšej spolupráce
Lepšia kontrola kvality
Rýchlejše zotavenie po havárii (Disaster Recovery)
Vyššia prevencia straty údajov

REDEVELOPMENT ŠITÝ NA MIERU ZÁKAZNÍKA
›
›

Pri redevelopmente používame prioritne nástroje Microsoft 365®
(PowerApps, PowerAutomate)
Pri špeciálnych požiadavkách na systém používame aj vývoj na
mieru (SharePoint Framework – SPFx)

INTEGRÁCIE S EXISTUJÚCIMI SYSTÉMAMI
›
›

Integrácia Microsoft SharePoint Online s ďalšími nástrojmi
Microsoft a riešeniami tretích strán
Integrácia s Microsoft Exchange, OneDrive for Business alebo so
systémom SAP

Power BI

Power Automate

Power Apps

Power Virtual Agents

Business analytics

Process automation

Application development

Intelligent virtual agents

BEZPEČNÉ BACKEND FUNKCIE
›

Pri vývoji používame vo veľkej miere aj služby a funkcionality
Microsoft Cloudu, najmä riešenia Azure Logic Apps, Azure
Function Apps a Azure SQL databáza.
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S&T SLOVAKIA VÁM VIE POSKYTNÚŤ PROFESIONÁLNU
PODPORU PRI VYHODNOTENÍ, PLÁNOVANÍ, PRÍPRAVE
A REALIZÁCII MODERNIZÁCIE VAŠICH APLIKÁCIÍ
S VYUŽITÍM PLATFORIEM MICROSOFT® SHAREPOINT
ONLINE A MICROSOFT® AZURE
ANALÝZA

PREČO SPOLUPRÁCA S S&T?

›
›

›

›

Analýza súčasného stavu a funkcionalít aplikácií
Zhromažďovanie všetkých informácií,
používateľských požiadaviek a vstupov od
odborníkov v oblasti IT
Zistenie požiadaviek na bezpečnosť

PLÁNOVANIE A NÁVRH RIEŠENIA
›
›
›

Best practices pre nasadenie, nastavenia
a politiky
Návrh a dizajn nových funkcionalít
Riešenie nadizajnované do existujúcej IT
stratégie spoločnosti

VÝVOJ A NASADENIE
›
›
›
›

Vývoj formou agilného prístupu (SCRUM)
Migrácia existujúcich dát do nového systému
Príprava používateľskej a administrátorskej
dokumentácie
Školenie adminov a používateľov

›
›
›
›
›

Nadnárodný systémový integrátor s pôsobnosťou vo viac
ako 30 krajináchsveta
Takmer 30 rokov skúseností v podnikovom IT prostredí
Microsoft Cloud Solution Provider
Microsoft FastTrack Ready Partner
Certifikovaní špecialisti pre riešenia Microsoft 365®
7 rokov skúseností v prostredí cloudových riešení

Naša ponuka
›
›
›
›
›
›

Analýza a zistenie potrieb vášho podnikania
Riešenie prispôsobené konkrétnym cieľom a potrebám
vašej spoločnosti
Návrh, implementácia a nastavenie monitorovania
moderných aplikácií
Dokumentácia aplikácie pre jednoduchšie nasadenie
budúcich vylepšení a inovácií
Konzultačné služby v oblasti cloudových služieb a produktov
spoločnosti Microsoft
Úzka partnerská spolupráca so spoločnosťou Microsoft,
ktorá garantuje dosiahnutie požadovaných výsledkov
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