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Zakaj Pelagus IT

Smo strastni za nove tehnologije in napredek, zagnani za razvoj.
Za vaš razvoj.

Podjetje je locirano v Ljubljani, vendar v okviru njega delujeta še hčerinski podjetji v
Srbiji in Makedoniji. Smo fleksibilen hitro rastoči tim, ki vam lahko ponudi različne vrste
storitev. Glede na to, da smo geografski razporejeni v Sloveniji, Srbiji in Makedoniji, a
vseeno povezani v enotno infrastrukturo imamo dostopa in vam lahko zagotovimo
najboljše strokovnjake v regiji.

V začetku smo ponujali samo razvoj programske opreme po naročilu, vendar kmalu potem smo
začeli nuditi nabor specializiranih storitev outsource-anja poslovnih procesov (ang. BPO –
Business Process Outsourcing) oblikovanih tako, da odgovorijo hitro-rastočim zahtevam trga.

Danes nam je vizija, da s svojim naprednim strokovnim znanjem, poslovno ekspertizo in
potrjeno prakso nenehno ustvarjamo dodano vrednost partnerjem. Zavezani smo k uspešnemu
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razvoju, postavitvijo in obvladovanju poslovnih sistemov, rešitev in storitev, vendar naše delo se
ne konča z izvedbo projektov. Deljenje znanja in ekspertize z ustvarjanjem vrednosti je naš višji
cilj.
V roku 10 let se vidimo kot vodilno podjetje v regiji na področju outsourcinga specializiranih
poslovnih procesov.

Kdo smo

Tim izjemno talentiranih strokovnjakov, univerzitetno diplomiranih inženirjev, poslovnih
analitikov in svetovalcev. Lahko se pohvalimo z dolgoletnimi izkušnjami na različnih področjih
razvoja in implementacije informacijskih sistemov v Adriatic regiji.
Posedujemo naslednje certifikate:
- Sun Certified Programmer for the Java Platform
- Sun Certified Developer for Java Web Services
- Sun Certified Web Component Developer
- Oracle Internet Application Developer Rel. 6i OCP

Veseli nas delo v skupini, z navdušenjem sprejemamo izzive novih projektov, smo ciljno
usmerjeni in zavezani uspehu.

Kaj lahko pričakujete od nas
- Hiter odziv na projekte
- Znižanje stroškov in povečanje dobička
- Značilno izboljšanje kvalitete in produktivnosti poslovanja

Delo z nami je enostavno
- Izvedba nalog je pravočasna, v okviru projektnega proračuna
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- Ponujamo več modelov sodelovanja
- Ravnamo se po poslovniku kakovosti, skrbimo za kvaliteto in kontrolo kvalitete izdelkov in
storitev
- Uporabljamo standardna orodja in metodologijo za vodenje projektov
- Za večje projekte postavljamo namenske portale za lažjo integracijo vsebine, sledenje in
izvedbo projektnih nalog
- Za storitve vzdrževanja stranke dobijo dostop do internega Helpdeska

Ekspertiza
Outsourcing storitve ponujamo po edinstveni metodologiji:
- Posnetek stanja – analiziramo vaše zahteve in identificiramo komponente, ki se lahko
outsource-ajo
- Poskusni program – za večje projekte izvedemo prove of concept out-sourcinga, lahko
tudi pred podpisom pogodbe
- Vodenje prehoda – uporabljamo metodologijo za brezhibno izvedbo prehoda, ko se za
outsourcing uporabi offshore model
- Projektno vodenje – uporabljamo metodologijo za vodenje outsource-anih projektov s
poslovnega in izvedbenega stališča

Ponujamo naslednje modele outsourcinga:
- Offshoring – storitev se izvaja na naši lokaciji, v naših prostorih. Mi smo odgovorni za
zagotovitev infrastrukture in strokovnjakov za izvedbo storitve. Projektni model je lahko Fixed
Price ali Time and Material.
- Homeshoring- storitev se izvaja na lokaciji stranke. Mi zagotovimo potrebno strokovno
osebje, po potrebi tudi opremo. Projektni model je izključno Time and Material oz. najem
resursov za določen čas.

Projektni modeli:
- Fixed Price – primeren, če so v začetku opredeljeni cilji in proračun projekta
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- Time and Material – najem resursov za določen čas

Portfelj
Uspešno smo zaključili številne projekte ter se lahko pohvalimo s poglobljenim vsebinskim
znanjem na področju:
-

Državne uprave
Zavarovalništva
Maloprodaje
Turizma
in še kaj več…

Zaupnost in varovanje podatkov
Zaposleni v Pelagus IT skrbimo za zaupane podatke in informacije ter zagotavljamo absolutno
varovanje zaupanih informacij in podatkov. Stranke lahko izberejo prednostni način
komunikacije z nami. Obvezujemo se, da ne bomo odkrili projekte, niti detajle sodelovanja brez
njihovega soglasja.

Pišite nam &gt;&gt;
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