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Firemní IT a informační systémy 
jen málokdy vznikaly jako celek. 
Většinou se vytvářely postupně. 
Různé části jsou technologicky 
i systémově poplatné době, kdy 
vznikaly, což vede k složitým 
vnitřním vazbám, které kompli-
kují jejich vzájemnou spolupráci. 
Zvyšují se náklady na provoz, 
komplexní řízení firmy a globální 
IT podpora firemních strategií 
jsou nepružné a obtížné. 

Systémová integrace v oblasti 
informačních technologií je 
prověřenou cestou k úspěšnému 
spojení různorodých komponent 
firemních informačních systémů, 
ať nových, či již instalovaných, 
do fungujících výkonných celků, 
komplexních informačních systé-
mů nebo jejich ucelených částí. 
Jednotlivé komponenty vytváře-
jící výsledný celek přitom mohou 
pocházet od několika různých 
dodavatelů, kteří mohou být jak 
subdodavateli integrátora, tak 
i přímými dodavateli zákazníka. 
Systémový integrátor předsta-
vuje garanta úspěšné integrace 
i realizace projektu včetně pro-
vozu vybudovaného systému.



SYSTÉMOVÁ INTEGRACE

Cílem systémové integrace je vytvořit efektivně fungující IT 

všechny její nezbytné dílčí záměry. Kombinuje různorodé 
části firemního IT, již využívané či nově implementované 
do komplexního systému podpory všech klíčových 

2 IT Services přebírají 
odpovědnost za celý projekt od úvodní analýzy, přes 

IT podpory procesů na profesně specializovaný subjekt, 
integrátora, dává zákazníkovi především možnost oprostit 

strategie. Systémová integrace minimalizuje ztráty 

Systémová integrace zahrnuje komplexní řízení projektů 
podle standardizovaných metodik. Servisní řízení 

stanoveném SLA. Tyto služby jsou zákazníky dlouhodobě 

Špičkoví specialisté
O2 IT Services má ve svých týmech odborníky 

Rozsáhlé kompetence
Konkurenční výhodou O2 IT Services je schopnost pokrýt 
IT potřeby komplexně napříč jednotlivými oblastmi 

2 IT 
Services patří:

  profesionální služby provozu IT infrastruktury,

  řešení IT infrastruktury na platformách Microsoft,

  profesionální služby optimalizace IT,

  

 řešení bezpečnosti IT.

O2 IT Services poskytují rovněž profesionální konzultační 

Důležité certifikace
  ISO 9001:2008 – Systém řízení kvality

  ISO 50001 – Systém managementu hospodaření 

  ISO/IEC 27001:2014 – Systém řízení bezpečnosti 
informací

  Certifikace ITSM/ITIL

  
standardy IPMA, PMI nebo Prince2

  Osvědčení podnikatele NBÚ pro stupeň utajení Tajné, 
vydané NBÚ

KONTAKTY 
Rádi vám poskytneme
další informace.

Kontaktujte svého obchodního zástupce  
nebo navštivte www.o2its.cz.

  Vysoká profesní erudice 
2 IT 

Services zaručují dokonalou 
spolupráci všech prvků 
systému, eliminují rizika 


