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Riešenia, ktoré pomáhajú našim zákazníkom 
znižovať náklady

Optimalizujte vzťahy so zákazníkmi pomocou 
CRM a hostovanéhoCRM

Znížte náklady na nasadenie desktopov a ich 
správu použitím Microsoft Desktop 
Optimization Pack and Aplikačnej Virtualizácie

Konsolidujte dodávateľov a nákup 
softvéru prostredníctvom balíkov Core 
CAL & ECAL

Nasaďte software, ktorý už vlastníte a 
využite všetky jeho vlastnosti vďaka 
softvérovému auditu

Konsolidujte databázy a znížte ich TCO 
nasadením Microsoft SQL Server 2008

Znížte náklady na prevádzku a využite 
Hosting IT infraštruktúry

Vyškoľte zamestnancov, venujte im Office na 
domáce použitie, najmite si konzultantov cez 
Microsoft Software Assurance benefity

Získajte peniaze z fondov EÚ cez náš 
program Grantový poradca pre EÚ (EUGA)

Znížte náklady na cestovanie, telefonovanie a 
videokonferencie riešením Microsoft 
Zjednotená komunikácia

Znížte náklady na serverový hardware 
pomocou virtualizačnej technológie Microsoft 
Hyper-V
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Riešenia Microsoft Unified Communications

Zníženie nákladov na cestovanie a školenia (20 až 40 %)

Znížené náklady na kancelárie a ich prevádzku (30-40%)

Zníženie nákladov na hlasovú poštu (20 až 60 %)

Prezentujúci
Poznámky prezentácie
Zníženie nákladov na cestovanie a školenia (20 až 40 %) �Interné schôdzky, školenia s osobnou účasťou a návštevy u zákazníkov je možné nahradiť používaním služby LiveMeeting.Znížené náklady na kancelárie a ich prevádzku (30-40%) �Vďaka vzdialenému prístupu do korporátnej siete, možnosti pracovať z domu alebo z ciestZníženie nákladov na telefonovanie a audiokonferencie (10-40%) �Nahradenie medzimestských hovorov VoIP bez použitia drahých IP telefónovZníženie nákladov na hlasovú poštu (20 až 60 %) �Nahradenie a konsolidácia izolovaných systémov pre hlasové hovory a faxové volania systémom jednotného zasielania správ (Unified Messaging).Znížte náklady na IT infraštruktúru a náklady na jej správu (až do 50%)Rozšírenie súčasných riešení a optimalizácia IT infraštruktúry konsolidáciou serverov a dodávateľov
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Customer Relationship Management

• V časoch ekonomického útlmu je potrebné sústrediť sa na využitie existujúcich vzťahov 
a vyťažiť z nich maximum.

• Každá koruna (euro) na marketing, predaj a služby má význam. Cielené kampane stoja 
menej a prinášajú viac.

• Primárna je profitabilita klientov, nie ich množstvo.

Prečo 
CRM?

• Vhodné pre vašich ľudí: Jeho prostredím je užívateľsky známy Outlook.
• Vhodné pre váš biznis: flexibilná architektúra sa prispôsobí vašim procesom a zmenám
• Vhodné pre vaše prostredie: škálovateľné riešenia, ktoré využívajú vaše existujúce 

investície.
• Vhodné pre váš rozpočet: nízke TCO a viac možností nasadenia a licencovania

Prečo 
Microsoft 

CRM?

• CRM na vašej infraštruktúre

• CRM online: www.CRMhosting.sk

Voľba je na 
vás
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Znížte náklady na serverový hardware pomocou Windows Server Hyper-V

Virtualizácia

Znížte náklady

Zvýšte efektívnosť IT

Podporte aktívny 
biznis

 Znížte hardvérové a softvérové 
náklady konsolidáciou serverov

 Znížte náklady na energiu a 
priestory znížením množstva 
serverov v dátových centrách

 Znížte náklady na správu a 
podporu implementáciou 
Windows Server 2008 Hyper-V a 
System Center VMM 2007

 Rýchlo reagujte na biznis 
potreby nových serverov a 
aplikácií

 Prinášajte produkty na trh skôr 
tým, že odstránite prekážky na IT

Vyskúšajte výhodné licencovanie:

Windows Server 2008 Enterprise – 4 licencie
Windows Server 2008 Datacenter –
neobmedzene

Vyskúšajte:
Virtuálne pracovné stanice
Dynamické presúvanie bežiacich serverov 
prostredníctvom Hyper-V Live Migration

Vyskúšajte spoločné riadenie:
- fyzickej a virtuálnej infraštruktúry
- virtuálnej infraštruktúry Microsoft a VMWare
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Viac informácií na
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