8 důvodů,

proč spolupracovat
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.

1 | 20 let zkušeností

2 | Získáte vlastní tým odborníků

Za 20 let působení v Česku i v zahraničí jsme pracovali pro více
než 100 firem z 15 zemí. Víme, co firmy běžně trápí, a dokážeme pomoct.

Na začátku vám přiřadíme vybraný tým, který vás dobře pozná 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 | Dodáváme včas a bez chyb

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

4 | 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.

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.

5 | Zákazníci se k nám vracejí

6 | Odzkoušené systémy, prověřené postupy

Vydavatelství EMI, společnost Baumatic i česká aerolinka SmartWings. Mezi našimi zákazníky najdete malé i velké firmy. Víte,
že s námi zůstávají i přes 10 let?

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

7 | Špičkový servis a support

8 | Zajistíme vše od systému po
dotace

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.

Kromě implementace systému se postaráme také o perfektní
zabezpečení podnikového systému a pomůžeme i s využitím
dotací z fondů EU.

Chcete i vy spolehlivého partnera, který se postará o funkční řešení a implementuje
ho hladce a bez zpoždění? Ozvěte se nám.
Podívejte se na naše reference na EssenceBS.cz/vybrane-reference

+420 777 788 224 info@essencebs.com

