
 VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI MEGOLDÁSOK
 ALKALMAZÁS ÉS ÜZEMELTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK
 CAD / CAM / CAE / PLM
 IT HÁLÓZATOK, SZERVEREK, ADATTÁROLÓK
IT- BIZTONSÁGI MEGOLDÁSOK

ADATKÖZPONTI MEGOLDÁSOK

Megbízható alap infrastruktúrát építünk - gépterem, hálózatok,
adattárolók, szerverek. Gondoskodunk a privát felhő megoldások 

kialakításáról – virtualizáció és menedzsment megoldásokkal javítjuk
az IT üzemeltetés hatékonyságát, az erőforrások kihasználtságát.

IT BIZTONSÁG

Teljeskörű biztonsági megoldásokat adunk szellemi tulajdona
védelme érdekében. Bevált gyakorlatokat alkalmazva több mint

tíz gyártó termékpalettájával segítünk minden IT komponens
ellenőrzésében és aktív védelmében!
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S&T – A szakértő IT megoldásszállító

Az 1993-ban alapított
és 2003 óta
tőzsdén jegyzett S&T
Közép-Kelet Európa 
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VEZETŐ REGIONÁLIS SZOLGÁLTATÓ
a teljes körű tanácsadás, az outsourcing,

a rendszerintegráció
és IT szolgáltatások területén.
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ALKALMAZOTT

IT HÁLÓZATOK

A világ vezető gyártóival együttműködve képesek vagyunk olyan 
modern és biztonságos hálózati infrastruktúrákat létesíteni, amelyek 
hatékony, gazdaságos és biztonságos online üzletmenetet tesznek 
lehetővé a vállalatok számára.

HIBRID FELHŐ, HIBRID IT

A publikus felhőszolgáltatások körültekintő alkalmazásával agilissá
tesszük az IT-t. A privát rendszerei és publikus felhőszolgáltatások
integrációja során egységes menedzsmentet és biztonsági
megoldásokat alakítunk ki.

IT ÜZEMELTETÉS ÉS TÁMOGATÁS

Teljes portfóliónknak köszönhetően képesek vagyunk
az IT infrastruktúráktól az üzleti rendszerekig és egyedi alkalmazásokig 

ellátni ügyfeleink IT rendszereinek üzemeltetését és támogatását. 
Kiemelkedő szakembergárdánknak köszönhetően biztosítani tudjuk 

ügyfeleinknek a zavartalan működést mind üzleti, mind műszaki oldalról, 
rendszereik teljes élettartama alatt. Az S&T Csoport erőforrásaival

a hátunk mögött szolgáltatásainkat teljes mértékben kiszervezett
IT modellben is tudjuk ajánlani.
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ÜZLETI MEGOLDÁSOK - SAP

SAP üzletágunk számos modulra kiterjedő speciális szaktudással, illetve
nagy- és középvállalati projekt tapasztalattal rendelkezik. Erősségünk
Ügyfeleink teljes SAP projekt és üzemeltetési életciklusának támogatása,
beleértve különösen a folyamat tanácsadást, új üzleti alkalmazások
bevezetését és a meglévők optimalizálását, egyedi SAP fejlesztések
megvalósítását, valamint oktatást, minőségbiztosítást és SLA alapú 
teljes körű SAP üzemeltetést is.

S&T MAGYARORSZÁG

Az S&T Csoport magyarországi leányvállalataként
egyszerre építhet 25 éves helyismeretére
és a Csoport erejére és szakembergárdájára.

~20 MRD FT
árbevétel 2018-ban

SZAKÉRTŐ

ÜZLETI MEGOLDÁSOK – INFOR

Az S&T Infor üzletága az Infor Global Solutions által fejlesztett Baan IV, 
Baan V és Infor Ln 10 verziójú, anyagi folyamat orientált, integrált 

vállalatirányítási rendszerek testreszabásával foglalkozik.
A rendszert elsősorban a gyártással, szolgáltatással foglalkozó kis- és 

középvállalatok számára ajánljuk. Teljes körű bevezetési, oktatási,
fejlesztési és üzemeltetés támogatási tevékenységünkön túl, folyamatos 

lokalizációs hátteret nyújtunk a hazai felhasználóknak, immár két évtizede.

ÜZLETI MEGOLDÁSOK – CAD / CAM / CAE / PLM

Élenjáró szoftvereinkkel - Creo, Windchill PLM, Mathcad, NCG CAM, 
Esprit CAM, Magma, Moldex3D - 1993 óta vezető pozíciót töltünk be
a magyar high-end CAD/CAM/CAE/PLM piacon.
Megoldásainkat mérnökök és diákok ezrei alkalmazzák
a termékfejlesztésre, gyártásra és
a vállalati folyamatok automatizálására.

SERVICE DESK

Ha 7x24-es ügyfélszolgálatunkat hívja, akkor a hét bármely
napján, a nap bármely órájában közvetlenül a technológiához értő 

szakértőink segítenek IT problémái gyors és hatékony elhárításában.
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