V rámci svojho portfólia PosAm ponúka individuálny softvérový vývoj, vlastné aplikačné riešenia,
infraštruktúrne riešenia, systémovú integráciu, konzultačné služby a outsourcing prevádzkových
IT služieb. Za 25 rokov to predstavuje dlhý zoznam úspešných projektov a spokojných zákazníkov.
Sú však také, ktoré v ňom majú osobitné miesto.

TOP SOFTVÉROVÉ RIEŠENIA

TOP INFRAŠTRUKTÚRNE RIEŠENIA

Rozpočtový informačný system (Ministerstvo financií SR)
Systém patrí medzi piliere fungovania štátnej pokladnice na Slovensku. Vďaka nemu dnes vieme, kde je každé euro aj cent štátneho rozpočtu. S jeho pomocou plánujeme budúce príjmy aj výdavky. Denne ho využíva 3 500 užívateľov na všetkých úrovniach štátnej správy.

Dátové centrum obcí a miest (DEUS)
Nové dátové centrum poskytuje mestám a obciam výpočtový výkon a aplikácie (elektronické služby, informačné systémy) pre zabezpečenie ich agendy a vybavovanie požiadaviek verejnosti. Integruje veľkú časť existujúcich systémov. Služby poskytované mestom alebo obcou sú elektronizované a systémy sú prepojené na
centrálne registre a vybrané informačné systémy verejnej správy.
Služby sú elektronicky dostupné aj občanom.

Register účtovných závierok (Ministerstvo financií SR)
Umožňuje jednoduchý a bezproblémový prístup k finančným údajom firiem a výrazne zlepšuje dostupnosť údajov z účtovných závierok. Zvyšuje transparentnosť podnikateľského prostredia, odbúrava administratívnu záťaž a umožňuje využiť dáta pri tvorbe
analýz a ekonomických prognóz. Slovensko je len druhá krajina
v únii, ktorá v porovnateľnej kvalite sprístupňuje finančné údaje firiem verejnosti.
Allegro Multichannel – Systém pre automatizáciu predaja
(Allianz - Slovenská poisťovňa)
Riešenie na mieru vyvinuté pre Allianz - Slovenskú poisťovňu, a.s.
Aplikácia obchodným zástupcom neslúži len ako trvale dostupná
komplexná databáza informácií o klientoch, produktoch, platbách
poistného a procese likvidácie, ale umožňuje im rýchlo a bezchybne kalkulovať a vytvárať nové poistné zmluvy. K dispozícií sú verzie pre webportál, tablety a smart zariadenia.

TelekomCloud (Slovak Telekom)
Dátové centrum Slovak Telekomu je jediné svojho druhu na Slovensku. Umožňuje Telekomu poskytovať výpočtový výkon a aplikácie firmám podobným spôsobom, akoby si ich kupovali v eshope.
Stali sa tak prístupnejšie najmä pre malé a stredne veľké firmy.
PosAm dátové centrum nielen vybudoval, ale tiež prevádzkuje.

TOP OUTSOURCINGOVÉ PROJEKTY
Slovenské elektrárne
Outsorcing prevádzkových služieb znížil náklady na podporu koncových zariadení o 30 %. PosAm zabezpečuje podporu prevádzky
koncových zariadení pre približne 4 000 pracovníkov na 35 pobočkách Slovenských elektrární po celom Slovensku.
Tatra banka
PosAm zabezpečuje podporu a prevádzu koncových zariadení, ako
sú počítače, tlačiarne v centrále tretej najväčšej slovenskej banky
a na všetkých jej pobočkách. Spolu ide o 4 400 zariadení a 2 800
užívateľov. Cez jednotný kontaktný bod rieši prípadnéh problémy.

