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Ügyfeleink sikeréért
tapasztalt szakembereinkkel
hagyományos és innovatív
megoldásokat készítünk.

Szakács Tamás
Programozó matematikus végzettséggel fejlesztői és
architekt pozíciók után vezetői tanácsadóként és
projektvezetőként szerzett tapasztalatokat elsősorban
pénzügyi és telekommunikációs szektorban.
Részt vett nemzetközi tenderekben, nagyvállalati IT
transzformációs projektekben, komplex IT rendszerek
szállításában.
Nagyvállalati szervezetfejlesztésben, agilis működés
bevezetésében, valamint üzletfejlesztésben szerzett
sikereket.
IT biztonsági szakértőként biztonsági megoldások
tervezését, megvalósításának irányítását, valamint
biztonsági auditok készítését végezte.
Célja az ügyfelek üzleti és informatikai működésének
összehangolása, szervezeti működés kialakításában és
fejlesztésében való közreműködés, IT és biztonsági
rendszerek auditálása, IT transzformáció tervezése és
megvalósításban való közreműködés.

Kiri Róbert
Informatikai mérnök végzettséggel szakértői és architekt
pozíciók után informatikai és üzleti tanácsadóként,
projektvezetőként szerzett tapasztalatokat elsősorban
telekommunikációs, pénzügyi és állami szektorban.
Részt vett nemzetközi, multikulturális projektekben,
komplex informatikai rendszerek szállításában, projekt
menedzser, migrációs és tesztelési vezető
szerepkörökben.
Nagyvállalati IT működés kialakítás és DevOps működés
bevezetésében, valamint legacy rendszerek reverse
engineeringjében, architektúra frissítésében ért el
sikereket.
Célja az ügyfelek üzleti és informatikai-technológiai
működésének összehangolása, az összetett
megvalósítást igénylő projektekben a szervezeti és
informatikai feladatok tervezhető és követhető
megvalósítása.

Szolgáltatások
 Üzleti és informatikai projektjeinket teljes csapattal, vagy ügyfelünk csapatát kiegészítve hagyományos és
agilis működésben valósítjuk meg.
 Tapasztalt kollégáink által üzleti elemző, projektvezető, rendszerszervező, architekt, data scientist, fejlesztő,
üzemeltető, teszt menedzser, tesztelő valamint scrum master, agile coach erőforrásokkal rendelkezünk.
 Informatikai megoldások tervezését, megvalósítását és tesztelését, meglévő rendszerek transzformációját
végezzük új technológiák bevezetésével. Támogatjuk a legacy rendszereket (dokumentálás, kód elemzés).
 Partneri hálózatunkkal széleskörűen tudjuk támogatni a kompetenciánkon túlmutató szakterületeket is.

Működésünk fő jellemzői







ügyfélközpontúság
iparági tapasztalatok
szakértői együttműködés
teljes körű megoldások
minőségi megfelelés
folyamatos képzés

Működésünk és tevékenységeink
Küldetésünk

Módszertanunk

Projektjeink megvalósítása során ügyfelünk
csapatának részévé válunk. Megértjük az
igényeket, felismerjük a nehézségeket,
feltárjuk a lehetőségeket és közösen keressük
a költséghatékony megoldásokat.

A rendelkezésre álló eszköz és erőforrás
készletek mellé adjuk a sokéves széleskörű
tapasztalatot, az emberi tényezőt, a kreativitást
és a közös munkához biztosítjuk a jó légkört.

Hagyományos megoldások

Innováció

Hisszük, hogy a meglévő megoldások jók,
ugyanakkor jobbá tehetők, kiterjeszthetők.
Ha szükséges, transzformációval,
konszolidációval vagy teljesen új
megoldással. Jól ismerjük a korábbi évek
megoldásait és elismerjük előnyeiket.

Megoldásaink során nem mindig adott a
célhoz vezető út, de éppen ebben látjuk a
legnagyobb kihívást. Részt veszünk K+F+I
projektekben, ahol meggyőződéssel
alkalmazzuk a legmodernebb eszközöket és
módszereket, pl. a mesterséges intelligenciát.

Kiemelt szakterületeink
Üzleti, szervezeti megoldások







stratégia készítés
folyamatmenedzsment
agilis transzformáció
szervezetfejlesztés
kommunikáció

Informatikai és biztonsági megoldások







IT architektúra transzformáció
digitális transzformáció
biztonsági megoldások, audit
fejlesztési és teszt módszertan
data science, machine learning

Megvalósítás esetek













Üzleti működés és IT rendszerek összehangolása, új megoldások bevezetése
Folyamatok felmérése, dokumentálása, átalakítása, automatizálása
IT támogató eszközök bevezetése, meglévőek transzformálása, optimalizálása
Agilis szervezeti transzformáció kialakítása, működés szervezése, eszközök bevezetése
IT működés szabályozása, minőségbiztosítás bevezetése, rendszerek adaptálása
Continuous Integration / Development bevezetés, release management kialakítás, automatizálás
Ügyfélélmény elemzés, performancia és hatékonyság elemzés, erőforrás optimalizálás
Fejlesztői minőségbiztosítás és támogató eszközök bevezetése
Dokumentum menedzsment, bizalmi szolgáltatás alapú fejlesztések
Legacy rendszerek reverse engineeringje, dokumentálása (pl. Delphi, RPG, PLSQL, Apex, .Net)
Teszt menedzsment, módszertan, automatizálás, tesztelés, minőségbiztosítás
Data science, machine learning, deep learning fejlesztések és innovációs megoldások

