Największy regionalny
dostawca usług IT!
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Doświadczenie
7Technology od kilkunastu lat świadczy swoje usługi
w obszarze IT, głównie dla Klientów z sektora średnich
przedsiębiorstw.
Od początku działalności skupiamy się na:
QQ
wdrożeniach oprogramowania klasy ERP,
QQ
wdrożeniach systemów wsparcia produkcji MES,
QQ
budowie zaawansowanych systemów internetowych,
QQ
outsourcingu usług IT, realizacji usług wsparcia Help-Desk,
QQ
budowie infrastruktury IT,
QQ
administracji systemami IT,
QQ
kolokacji oraz hostingu systemów IT – posiadamy
dedykowane usługi przetwarzania „chmury”.

Autorskie rozwiązania
Na bazie technologii uznanych dostawców
i doświadczonych inżynierów IT, oferujemy autorskie
produkty i kompetencje, pozwalające na efektywną
realizację wdrożeń w przedsiębiorstwach z różnych branż.
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Specjalizacja

Systemy ERP Comarch CDN XL
7Technology specjalizuje się we wdrożeniach systemów klasy ERP,
głównie w oparciu o rozbudowywaną ofertę Comarch – systemy
ERP COMARCH XL, ERP COMARCH OPTIMA oraz ALTUM.

Obszary, w których wdrażaliśmy rozwiązania własne, współpracujące
z systemami COMARCH CDN XL, to:
QQ
QQ
QQ
QQ
QQ
QQ
QQ

zarządzanie produkcją w branży rolno-spożywczej oraz mięsnej,
zarządzanie projektami budowlanymi,
realizacja procesów handlowo-produkcyjnych w branży papierniczej,
autorskie rozwiązania wspierające rozliczenia grup producenckich,
rozwiązania POS w branży handlowej,
internetowe systemy B2B, B2C, zintegrowane z systemami ERP,
dedykowane rozwiązania analityczne oparte o technologię MS OLAP.

Wsparcie dla nietypowych rozwiązań wdrażanych przez nas systemów,
stanowi bardzo istotną część działalności naszej firmy. Dodatkowo
nasza oferta obejmuje dostawę oraz instalację infrastruktury sprzętowosystemowej, niezbędnej do realizacji wdrożenia oraz różne formy
wsparcia powdrożeniowego.

Partnerem firmy COMARCH jesteśmy od 2001 roku!
Zbudowaliśmy jedną z największych instalacji COMARCH
ERP XL w Polsce.

Systemy SAP
Oferowane usługi:
QQ
wsparcie wdrożeń systemów SAP,
QQ
integracja SAP z systemami IT,
QQ
przygotowanie kodu ABAP,
QQ
SAP Basis,
QQ
analizy przedwdrożeniowe dla systemów SAP,
QQ
strojenie i Monitoring baz danych dla systemów SAP.
Obszary systemu SAP:
QQ
system SAP ERP:
- finanse i kontroling,
- sprzedaż i dystrybucja,
- integracja z systemami podrzędnymi,
QQ
system SAP Business Warehouse,
QQ
SAP BI, SAP BusinessObjects,
QQ
budowa dedykowanych systemów B2B zintegrowanych z SAP,
QQ
budowa i integracja systemów produkcyjnych MES z systemem SAP.

Referencyjne instalacje w przedsiębiorstwach
produkcyjnych i handlowych
Rozbudowa systemów SAP o funkcjonalności POS i MES
Strojenie wydajności baz danych SQL w dużych
systemach SAP
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Specjalizacja

Systemy MES
z

z

wysokie składowanie WMS
systemy ważąco-etykietujące

7Technology to kompetentny integrator rozwiązań z zakresu systemów
wspomagania produkcji w zakładach spożywczych. Specjalizujemy się we
wdrożeniach systemów wspomagania produkcji MES oraz wspomagania
procesów magazynowania WMS w branży mięsnej.
Obszary, w których wdrażamy rozwiązania, to:
zakłady ubojowe (wieprzowina, wołowina, dziczyzna),
QQ
zakłady rozbiorowe,
QQ
zakłady przetwórcze.
QQ

Powyższe systemy realizują następujące zadania:
QQ
automatyzacja procesów produkcyjnych, chipy RFID, kody kreskowe,
skanery radiowe, terminale mobilne, urządzenia wagowe, inne
urządzenia pomiarowe,
QQ
wsparcie procesów produkcyjnych,
QQ
oszczędność czasu i kosztów w bieżącym zarządzaniu firmą,
QQ
możliwość dostosowania systemu do specyfiki branży,
QQ
zarządzanie procedurami kontroli,
QQ
wsparcie procesów produkcji, magazynowania.

Proponujemy kompletny system klasy Manufacturing Execution
System własnej produkcji.

Wspieramy następujących producentów: Kira Informatik, Scanvaegt/
Marel, CSB Systems, SFK Technology/Carometec A/S, Banss, Bizerba,
Axis, Radwag
Oprogramowanie stosowane do obsługi zarządzania produkcją:
Comarch – CDN XL, Kira Informatik, Scanvaegt/Marel – Multiflex,
Microsoft – Navision, CSB Systems.

Zbudowaliśmy największą instalację systemu produkcyjnego
MES firmy Scanvaegt/Marel w Polsce – system rejestruje 10
mln zdarzeń rocznie.
Systemy opieramy o najnowocześniejsze rozwiązania RFID,
terminale mobilne itp.

Infrastruktura
Specjalizujemy się w technologiach systemowych, bazodanowych
oraz komunikacyjnych firmy Microsoft®, wielokrotnie nasze realizacje
stawały się rozwiązaniami case-study dla producenta.

7Technology na przestrzeni ostatnich lat zrealizował liczne
projekty infrastrukturalne z zakresu różnorodnych technologii.

Stosujemy rozwiązania do wirtualizacji VMWARE®, oraz XEN/Citrix®,
zbudowaliśmy i zwirytualizowaliśmy skomplikowane środowiska
informatyczne.
Rozwiązania telekomunikacyjne opieramy o najnowocześniejsze
systemy światowego potentata tego typu rozwiązań, firmę Siemens®,
w kooperacji z którym zbudowaliśmy skomplikowane infrastruktury
teleinformatyczne.
Budujemy sieci lokalne, rozległe oraz WiFi w oparciu o rozwiązania
światowego lidera, firmy Juniper®, nasze sieci rozległe są rozwiązaniami
referencyjnymi. Budujemy skomplikowane rozwiązania technologiczne
oparte o technologie serwerowe i macierzowe liderów rynku, takich jak
HP®, IBM®, DELL®.
Styk z siecią opieramy na prekursorach technologicznych takich jak
firma PaloAlto®.

Nasi specjaliści budowali rozwiązania dla prawie
wszystkich sektorów gospodarki, od produkcji, handlu,
przetwórstwa po firmy branży finansowej.
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Nazwy handlowe i towarowe są znakami towarowymi oraz nazwami
zastrzeżonymi odpowiednich firm i odnośnych właścicieli

QQ

QQ

QQ

Infrastruktura HP® – oferujemy rozwiązania serwerowe oraz macierze
dyskowe HP. Serwery HP, to głównie serwery Blade – platforma HP Blade
Center. Dużą cześć sprzedaży generują serwery RACK, serii DL. W zakresie
macierzy dyskowych oferujemy rozwiązania HP – 3Par, rozwiązanie
ostatnio bardzo chętnie wybierane przez naszych klientów. W zakresie
storage oferujemy również rozwiązania starszej serii HP EVA.
Systemy Microsoft® – opracowano koncepcję wykorzystania usług
katalogowych Active Directory dla wsparcia każdego rodzaju firmy.
Konfiguracja, instalacja, rozbudowa usług Active Directory, podział
na site-y oraz zaplanowana w każdym site-cie kontroler domeny pracujący
na Windows 2003/2008/2012 Server oparty o maszyny wirtualne.
Rozwiązania tego typu nieodzowne w każdej firmie.
Microsoft Exchange® – oferujemy systemy w wersji 2010/2013.
Zrealizowaliśmy pierwsze w Polsce wdrożenie produkcyjne systemu
opartego o niniejsze oprogramowanie w wersji 2007. Posiadamy
referencyjną instalację systemu, który utrzymuje tysiące kont pocztowych.
Legitymujemy się wdrożeniami skomplikowanych architektur systemów
Exchange w kraju, jak i za granicą. Wśród klientów posiadamy koncerny
światowe, jak i duże rodzime firmy.

Nazwy handlowe i towarowe są znakami towarowymi oraz nazwami
zastrzeżonymi odpowiednich firm i odnośnych właścicieli

QQ

QQ

QQ

QQ

QQ

QQ

QQ

Infrastruktura Juniper Networks® – budowa złożonych środowisk
dla klientów różnej wielkości oraz sektorów. Realizacja projektów
złożonych z przełączników, firewall, routerów, urządzeń WiFi oraz
zaawansowanego oprogramowania firmy Juniper Networks®.
Urządzenia wywodzące się z technologii militarnych oraz operatorskich
są dostępne dla rynku. Urządzenia te, to światowy lider rozwiązań
o ogromnej przepustowości oraz świetnej cenie. 7Technology
zrealizowało dziesiątki skomplikowanych instalacji w kraju i za granicą.
System referencyjny dla Juniper Polska.
Telefonia IP – Siemens® – implementacja systemów
zaawansowanych serwerów telekomunikacyjnych serii HiPath 4000,
HiPath 3500, HX, LX. Realizacja rozwiązań dla wymagających klientów
z wielu branż. Budowa systemów o pojemności 400‑800 użytkowników
telefonii IP. Wdrożenia rozwiązań DECT, serwerów fax serii Xpressions,
System referencyjny dla Siemens®.
Projekt wirtualizacji – VM Infrastructure + Virtual Center,
implementacja projekt wirtualizacji na środowiskach zawierających
setki serwerów. Budowa rozwiązań w oparciu o macierze HP EVA4400/
EVA6400/3Par i serwery HP BladeCenter. Wirtualizacja nietypowych
środowisk opartych o serwery np.: Windows NT/Windows 2000/Novell
System referencyjny dla VMWARE®.
Infrastruktura SAP – budowa platform sprzętowych dla systemu
SAP. Budowa platform obliczeniowych dla system SAP ECC i BW.
Systemy oparte o rozwiązania HP, macierzowe systemy typu 3Par, EVA,
BladeCenter, backup – urządzenia MSL.
System referencyjny dla SAP® Polska.
Farmy serwerów Citrix/XEN – budowa farm złożonych z dziesiątek
serwerów stanowi platformę obliczeniową dla firm o zasięgu
globalnym.
System referencyjny dla Citrix® Polska.
Rozwiązania PaloAlto/Microsoft TMG – instalacja styków do Internetu
opartych o rozwiązania PA/Microsoft. Budowa bezpiecznych rozwiązań
dla firm w zakresie styku do sieci Internet.
System referencyjny dla Microsoft® Polska.
Novell Zenworks – wdrożenia oprogramowanie zarządzające
infrastrukturą systemową/serwerową oraz komputerową.
System referencyjny dla Novell® Polska.
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Systemy Internetowe

Zbudowaliśmy kilkadziesiąt systemów Internetowych B2B i B2C
Nasze systemy obsługują kilka tysięcy użytkowników równoczesnych
Integrujemy skomplikowane rozwiązania zintegrowane z systemem SAP®

Intuicyjne i niezwykle przyjazne klientom strony internetowe
sprawią, iż Twój biznes nabierze rozpędu. Zdajemy sobie
sprawę, że zarabiamy wtedy, kiedy zarabiają nasi klienci.
Zajmujemy się tworzeniem:
QQ
QQ
QQ

aplikacji WEB
aplikacji mobilnych: iPhone/Windows Phone/Android
stron WWW / systemów CMS

Tworzymy strony wykorzystując technologie:
.Net firmy Microsoft®. Wszelkie rozwiązania
wdrażane przez naszą firmę, są kilkakrotnie
testowane przed uruchomieniem końcowej wersji
produktu, dzięki czemu klienci mają zapewniony
najwyższej jakości serwis internetowy.

Wsparcie IT – Outsourcing IT
Administracja systemami i stała opieka informatyczna firm

Kompleksowo wspieramy w zakresie użytkowania stacji
roboczych oraz administrowania infrastrukturą informatyczną.
Usługi świadczone zarówno w postaci doraźnych interwencji, jak
też działań o charakterze prewencyjnym. Oferta obejmuje wdrożenie
kompleksowego systemu zarządzania działem IT obejmującego takie
moduły, jak:
QQ
QQ
QQ

inwentaryzacja (sprzętu i oprogramowania),
zarządzanie oprogramowaniem,
zarządzanie stacjami roboczymi i obsługa zgłoszeń.

Stała umowa serwisowa z 7Technology to:
QQ
gwarancja usunięcia wszelkiego typu awarii,
QQ
gwarancja usunięcia usterki w najszybszym możliwym czasie,
QQ
wykonywanie wszelkich usług w dogodnym dla klienta czasie,
QQ
sprzęt zastępczy w przypadku braku możliwości naprawy na miejscu,
QQ
zapobieganie awariom, stały monitoring i kontrola sprzętu,
QQ
ochrona poufności i archiwizacja danych,
QQ
zarządzanie projektem,
QQ
usługi konsultingowe,
QQ
wsparcie usługi poprzez system tasków IT,
QQ
polisa ubezpieczeniowa.

Outsourcing IT to zmniejszenie kosztów
ponoszonych na IT !

www.7technology.pl

Referencje

Chcesz usprawnić
Kontaktfirmą?
zarządzanie

Oddziały firmy
Centrala
ul. Królowej Jadwigi 6
63-900 Rawicz
tel. +48 65 547 70 90
e-mail: info@7technology.pl
Oddział Mazowsze
ul. Kłobucka 25
02-699 Warszawa
tel. +48 22 35 59 99
e-mail: mazowsze@7technology.pl
Oddział Wielkopolska
Grąbkowo 71
63-930 Jutrosin
tel. +48 65 547 70 94
e-mail: wielkopolska@7technology.pl

Oddział Ukraina
Ukraina, obwód Lwowski,
80000 m. Sokal, ul. Jawornitskiego 3
tel. +38 067 386 44 33
Vitkaluk Volodymyr
e-mail: ukraina@7technology.pl

