
Najít spolehlivého partnera pro implementaci informačního systému je jako najít čtyřlístek – 
nepodaří se to každému, ale když ho máte, přinese vám štěstí a usnadní práci. Vy jste svůj 
čtyřlístek právě našli. 

8 důvodů,
proč spolupracovat

1 | 30 Zkušených specialistů 

Essence tým čítá 30 IT specialistů certifikovaných spo-
lečností Microsoft pro implementaci a správu informačních 
systémů. Za 20 let byly všechny naše implementace úspěšné – 
nedošlo ani k jedné kritické aplikaci.

2 |  Zvládneme i komplikované 
projekty

Máme za sebou implementaci, kterou jsme stihli během 21 dnů, 
zakázku Ministerstva vnitra s mimořádnými požadavky na 
bezpečnost nebo projekty, ve kterých se automaticky kon-
solidují účetní výsledky více než 30 společností. Zvládneme 
i váš projekt.

4 | Získáte vlastní tým odborníků

Na začátku vám přiřadíme vybraný tým, který vás dobře po-
zná a bude se vám věnovat po celou dobu spolupráce. Členové 
týmu Essence se kromě informačních technologií specializují i na 
firemní procesy a business consulting.

3 |  Odzkoušené systémy, prověře-
né postupy

Netříštíme síly. Specializujeme se na systémy Microsoft, které 
dobře známe. Jsme Gold Partner Microsoftu a využíváme léty 
prověřené postupy a know-how.



6 | Komplexní služby v oblasti IT

Poradíme vám v oblasti hardware a podnikových sítí, navrhneme 
bezpečnostních opatření, optimalizaci databází nebo e-business. 
Dokážeme dodat řadu dalších IT služeb. Ozvěte se nám 
a probereme, co pro vás můžeme udělat.

8 | Zefektivníme vaše procesy

Detailně se seznámíme s fungováním vaší firmy a navrhneme 
řešení, které vám sedne. Pomůže vám zefektivnit procesy 
a zpřehlednit fungování celé společnosti.

5 | Dodáváme včas a bez chyb

Díky osvědčené metodologii Essencials Seven dodáváme 
řešení v smluvně daných termínech a rozsahu. Nepře-
kračujeme rozpočty, zajistíme plynulý přechod na nový systém 
a minimalizujeme rizika spojená s přechodem.

7 | Špičkový servis a support

Špatný servis je jeden z nejčastějších důvodů, proč firmy mění 
své partnery. My si na zakládáme na špičkovém servisu. 
Máme detailně rozpracovaný systém helpdesku a supportu. 
Jsme tu pro vás neustále a rychle vyřešíme jakýkoliv problém.

Kdo je Essence? 
Jsme tým vývojářů a specialistů na informační systémy s 20 lety zkušeností. Pomůžeme 
vám zpřehlednit a zefektivnit fungování vaší firmy a provedeme vás hladkou implementací 
systému. Usnadňujeme život malým i velkým firmám, českým i nadnárodním. 

Chcete i vy spolehlivého partnera, který se postará o funkční řešení a implementuje 
ho hladce a bez zpoždění? Ozvěte se nám. 

+420 777 788 224 info@essencebs.com

Podívejte se na naše reference na EssenceBS.cz/vybrane-reference


