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VITSM - zdalna obsługa IT

VITSM to innowacyjna oferta dla firm, które poszukują wygodnych sposobów na optymalizację kosztów
informatycznych w codziennej działalności. Wprowadzone przez VECTO rozwiązanie zapewnia pełne wsparcie IT dla
każdej firmy lub instytucji, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Dla obsługiwanego podmiotu, VITSM może
oznaczać natychmiastową redukcję kosztów o 70-80%.

Jak wskazują badania Spiceworks, w 2015 r. wzrost przychodów odnotowało 56 proc. polskich firm. Prognozy na 2016
rok są jeszcze lepsze i szacuje się, że odsetek ten wzrośnie do 60%. Tymczasem inwestycje w IT urosły w tym roku
zaledwie o 2%. „Przedstawione w analizie Spiceworks, stosunkowo niskie nakłady inwestycyjne w rozwiązania
informatyczne, wynikają ze zmiany struktury wydatków na te cele. Polskie firmy zrozumiały, że w kontekście
dynamicznego rozwoju technologicznego i informacyjnego oraz konieczności zapewnienia efektywnych sposobów
przechowywania danych oraz ich ochrony, optymalnym rozwiązaniem jest outsourcing usług IT.” – mówi Jakub
Wychowański, dyrektor sprzedaży w VECTO.
Istotnie, outsourcing IT to w tej chwili silny trend na polskim rynku. Naturalnie w dobie powszechnie panującej
cyfryzacji, firmy nie mogą sobie pozwolić na funkcjonowanie bez komputerów i sieci oraz administrujących nimi
informatyków. Jednak utrzymanie własnej infrastruktury IT jest zwykle bardzo kosztowne. Skorzystanie z usług
zewnętrznego partnera, to dla większości podmiotów najoszczędniejszy model kierowania procesami IT. Wielkość nie
ma tu znaczenia, liczy się możliwość korzystania z szerokich kompetencji partnera, dopasowane do potrzeb
rozwiązania technologiczne oraz rozsądne zarządzanie wydatkami.
VITSM to krok dalej względem standardowego outsourcingu. Umożliwia bowiem zautomatyzowanie procesów
biznesowych związanych z zarządzaniem infrastrukturą IT. Przekładając to na język mniej specjalistyczny, nie trzeba
już wzywać informatyka do firmy w przypadku stwierdzenia awarii w systemie.
„Z większością problemów VECTO radzi sobie na odległość w ciągu kilku, kilkunastu minut. Jesteśmy zatem pod stałą
opieką informatyków, którzy codziennie dbają o prawidłowe funkcjonowanie naszej infrastruktury IT. W naszym
przypadku. decyzja o skorzystaniu z outsourcingu oznaczała redukcję kosztów w tym obszarze na poziomie 78%.
Uwolnione środki inwestujemy w ofertę biznesową.” – mówi jeden z klientów VECTO.
Outcourcing IT jest bez wątpienia odpowiedzią na oczekiwania i cele stawiane przed większością menedżerów –
minimalizować koszty, maksymalizować zyski. Z jednej strony umożliwia natychmiastowe zmniejszenie kosztów
operacyjnych i inwestycyjnych, likwidację kosztów związanych z utrzymaniem działu informatycznego, w tym
tworzenia stanowisk pracy, wyposażenia i wynagrodzenia pracowników, ubezpieczeń, szkoleń, urlopów, itp. Z drugiej
zaś, współpraca z zewnętrznym usługodawcą zapewnia lepszą kontrolę finansów, szybsze wprowadzanie innowacji w
firmie oraz efektywniejszą kontrolę procesów biznesowych. To wygodne rozwiązanie dla tych, którzy chcą
skoncentrować się na rozwoju swojego biznesu, nie zapominając o rozsądnym zarządzaniu strukturą kosztów.
Więcej informacji:
www.vecto.pl/outsourcing-it
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