
Website URL http://www.url.com.pl/631

PB Business Intelligence Solutions
http://pb-bi-solutions.pl

Jesteśmy grupą specjalistów IT specjalizującą się w tworzeniu rozwiązań Business Intelligence, Integracji
Systemów i Zarządzaniu Informacją (Information Management). Zaangażowanie z jakim poświęcamy się
projektom, ciągle rozwijana i pogłębiana wiedza specjalistyczna, innowacyjne podejście oraz praktyczne
stosowanie nowoczesnych technologii to nasze najistotniejsze wartości.Nasza misja to pomoc
przedsiębiorstwom wszystkich branż w ich rozwoju i wzroście poprzez wdrażanie i rozwój systemów IT. W
ramach naszej misji chcemy obok sprawdzonych narzędzi komercyjnych promować i wspierać
wykorzystywanie narzędzi typu Open Source. Ich możliwości są często porównywalne z rozwiązaniami
komercyjnymi, przy jednoczesnej korzyści polegającej na braku kosztów licencji. Jednocześnie w pełni
rozumiemy potrzebę stosowania rozwiązań komercyjnych oferowanych ze wsparciem producenta.
Uczestniczyliśmy we wdrożeniach narzędzi największych producentów i znamy ich wady i zalety. Naszym
celem jest po prostu pokazanie alternatywy.To co nas wyróżnia to podejście zorientowane na technologię, nie
na narzędzia. Jest wiele narzędzi, które pozwalają osiągnąć ten sam rezultat. Nie chcemy uzależniać
technologii od konkretnych producentów, ponieważ wybór narzędzia powinien być wypadkową jego ceny i
możliwości oraz potrzeb klienta.Naszym zdaniem przedsiębiorstwa powinny traktować i zarządzać informacją
jak aktywem. Odpowiednie wykorzystywanie tego aktywa pozwala monitorować i oceniać bieżący stan
przedsiębiorstwa oraz wspiera procesy podejmowania decyzji wpływając na jego stan w przyszłości.Nie
sposób osiągnąć dzisiaj przewagę nad konkurencją bez sprawnie i niezawodnie działających systemów
informatycznych. Rozumiemy to i jesteśmy gotowi wspierać naszym doświadczeniem przedsiębiorstwa z
czasem stając się ich wartościowymi partnerami biznesowymi.
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