Z znanjem in tehnologijo do boljših rezultatov!

Zakajnamlahkozaupate?

Usmerjeni smo v razumevanje poslovanja
podjetja. Le tako najdemo prave izzive in
jih premostimo s hitrimi in zanesljivimi
rešitvami.

Naši cilji so jasni:

•
•
•

izboljšati poslovanje podjetij,
ustvariti visoko dodano vrednost,
prihraniti operativne stroške.

Visoka stopnja strokovnosti in raznovrstna
znanja nam omogočajo hitro prilagajanje
in reševanje poslovnih zahtev. Zaposlene
v podjetju MZR odlikujejo znanje, predanost in visoka stopnja odgovornosti.

Naše sodelovanje se ne zaključi po poteku
projekta. Na vašo željo spremljamo vaše
potrebe, vas izobražujemo ter pomagamo
pri doseganju in ohranjanju vaše vodilne
pozicije na tržišču.

“Razumevanje

n aročnikajezanas
ključnegapomena.
Našadodana
vrednostseodraža
vpoenostavitvi
procesov,integraciji
podatkovterupoštevanjuvsehnjegovih
posameznihpreferencinposebnosti.

»Sodelavci podjetja MZR so se resnično potrudili pri razvoju naše spletne
trgovine Petrol eShop. Ne samo, da so skupaj z nami predano sodelovali pri
implementaciji rešitve, svetovali so tudi pri izbiri pravilnih odločitev. Izredno
zahteven in pomemben projekt za skupino PETROL je bil tako uspešno priveden
h koncu. Zaradi zanesljivosti in znanja partnerja MZR smo se odločili, da z
njihovo pomočjo nadaljujemo uvajanje novih poti e-poslovanja.«

- Pavel Batista, Direktor področja informatike, PETROL d.d.

IBMPremierBusinessPartner

V času delovanja smo dosegli status IBM Premier partnerstva. Status
poslovnega partnerja omogoča dostop do številnih dodatnih ugodnosti in koristi za naše naročnike.
Zakaj je IBM Premier Partnerstvo tudi prednost za vas?

Hitreje vam lahko ponudimo informacije o novih tehnologijah, hitreje rešimo morebitne
težave, nudimo boljšo strokovno, tehnično in prodajno pomoč. In nenazadnje vam lahko
preko doseženega statusa ponudimo boljše finančne pogoje in možnost IBM globalnega
financiranja.

»Na MZR ekipo se lahko zaneseš, saj ti vsak trenutek stoji ob strani ter s teboj
išče in razvija rešitve tudi ob nepredvidenih zapletih in težavah. Zadovoljstvo
ob zaključku projekta ter pozitivni odzivi uporabnikov portala, pa so za celotno
projektno ekipo dokaz resnično dobrega sodelovanja.«

- Anja Prašnikar Lipold, Vodja enote za nadzorovanje nabave, Kemofarmacija d.d.

Vprašanja,nakateravamlahkoponudimoodg

Kako uvesti in izboljšati prodajne in
nabavne kanale?

Najprej skupaj pregledamo potek dosedanje prodaje in nabave v vašem podjetju. Poskušamo najti možne izboljšave že
na samih prodajnih in nabavnih procesih, nato pa slednje vpeljemo še v okolje
elektronskega poslovanja. Aplikacije za
medpodjetniško poslovanje prilagodimo
po meri, glede na vaše potrebe in zahteve. Naš cilj je narediti korak naprej in
ustvariti dodano vrednost. Za razvoj
koristimo vodilno programsko opremo
IBM WebSphere Commerce.

“Odlikujejonas

znanje,izkušnjein
sposobnostvživeti
sevkožonaših
naročnikovter
njihovihstrank.

Kako poenostaviti poslovanje in znižati operativne stroške?

Za vas lahko izdelamo učinkovite aplikativne rešitve, za katere po predhodni analizi
stanja ugotovimo, da jih najbolj potrebujete. Projektu se posvetimo do te mere, da predlagamo možne rešitve za optimizacijo poslovanja, rešitve pa nato implementiramo še
s pomočjo tehnologije. Cilj naših rešitev je uvedba modernih in zanesljivih aplikacij, s
katerimi boste izboljšali poslovne rezultate podjetja. Znižamo vaše stroške, izboljšamo
produktivnost in dosežemo večjo učinkovitost!

ovore

Kako doseči večjo učinkovitost poslovanja?

Ali se od vas zahteva racionalizacija poslovnih procesov? Z dobrim poznavanjem tehnologije in poslovanja podjetij je slednje mogoče urediti hitro in učinkovito. Projekte zastavljamo na način, da pozornost namenjamo tudi racionalizaciji in avtomatizaciji
obstoječih procesov, s čimer vam posledično pomagamo povečati učinkovitost poslovanja. Različne projekte smo s pomočjo namenskih aplikacij pripeljali do odličnih referenčnih zgodb. Slednje nudijo vpogled v preplet vrhunske tehnologije, integracije različnih
okolij zalednih sistemov in visoke stopnje strokovnosti. Preverite naše referenčne zgodbe!

Kako povezati različne sisteme in aplikacije?

Z našo pomočjo lahko med seboj povežete različne aplikacije, ki jih koristite v podjetju
ali zunaj njega ter pospešite delo zaposlenih, vaših strank in dobaviteljev. Centralizirate
lahko podatke, procese, poenotite vire informacij znotraj poslovnega in IT okolja. S tem
se bo zmanjšalo število napak in podvojenega dela, vi pa boste končno v celoti izkoristili
svojo obstoječo IT infrastrukturo. Integracijo aplikacij in sistemov izvajamo na osnovi
tehnologije spletnih servisov in sporočilnih sistemov.
Kako optimizirati poslovne procese?

Se vam zdi, da se pred vami odpirajo zgolj novi stroški? Naše delo poteka drugače.
Najprej preučimo obstoječo tehnologijo in se poglobimo v vaše poslovne procese. Izkoristimo možnosti, ki jih že imate na voljo in jih po potrebi kombiniramo z novo tehnologijo.

Ste vedeli, da kar 73% strank, ki jih obiščemo, ne izkorišča potenciala svoje IT infrastrukture v celoti?

»Podjetje MZR se je izkazalo kot pravilna izbira za razvoj naših aplikacij, ki
prispevajo k optimizaciji poslovnih procesov. Ves čas so usmerjeni k iskanju
optimalnih rešitev za naše poslovne zahteve. So vedno pripravljeni priskočiti na
pomoč, tako, da naše poslovanje lahko poteka neovirano in neprekinjeno. So
odličen partner in vsekakor vredni našega zaupanja.«

- Zoran Lemut, direktor informatike, Kemofarmacija d.d.

Razmišljate o nakupu nove strojne ali
programske opreme?

Lahko vam pomagamo. Svetujemo pri
izbiri strojne opreme vodilnih svetovnih
proizvajalcev prenosnikov, delovnih postaj in strežnikov. Smo avtorizirani za
prodajo IBM strojne in programske
opreme. Ponudimo vam lahko odgovor
na marsikatero vprašanje, povezano s
strežniki IBM Power in ostalimi sistemi.

“Našestrankese

h itrejeodzivajona
potrebeinzahteve
trga.

Kako čim bolje izkoristiti obstoječ IT kader?

Zahteva po zmanjševanju stroškov je v večini podjetij povzročila, da se v čim večji meri
izkoristi obstoječi kader za podporo IT rešitvam. Izobraževanja sistemskega, razvojnega
in operativnega kadra so zato izjemnega pomena za dobro poslovanje podjetja. Z izobraževanji vam pomagamo izkoristiti skriti potencial v vašem podjetju. Posledično omogočimo pospešitev poslovnih procesov ter dolgoročno zmanjšamo stroške poslovanja.
Navsezadnje pa je izobraževanje vedno tudi odlična dodatna stimulacija za zaposlene.

»S podjetjem MZR že vrsto let sodelujemo na področju razvoja aplikativne
programske opreme. Skupaj smo uvedli medpodjetniško elektronsko
poslovanje (»B2B«), ki ga stalno dopolnjujemo. Zanesljivost, strokovnost in
kvaliteta storitev sodelavcev podjetja MZR sta nas prepričala v to, da se vedno
obrnemo na njih pri razvoju novih funkcionalnosti elektronskega naročanja in
nabave.«

- Andreja Pogačnik, Direktorica nabavnega sektorja in logistike, Sanolabor d.d.

Onas

Smo razvojno-svetovalno podjetje s štirinajstimi redno zaposlenimi strokovnjaki. Na področju informatike in računalništva svetujemo in pomagamo vsem, ki želijo izboljšati
svoje poslovanje s pomočjo naprednih informacijskih tehnologij. Pokrivamo razvoj spletnih aplikacij, svetujemo pri implementaciji informacijskih rešitev ter programski in
strojni opremi.

Naši začetki segajo v izvajanje tečajev za IBM programsko opremo za celotno regijo.
V več kot 20-letnem delovanju smo izvajali izobraževanja za IT strokovnjake v več kot
20 državah Evrope, Bližnjega in Srednjega vzhoda.
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