IT erőforrás-biztosítás
Szakértő partnerség

A kihívás
Egyre nagyobb a kereslet a tapasztalt IT-szakemberek iránt, és - különösen bizonyos részterületekre - egyre
nehezebb megtalálni a megfelelő specialistát. Emellett több cég számára a költségek csökkentése is fontos
szempont lehet.

A megoldás
Nem egyszerűen IT-szakembereket bocsátunk ügyfeleink rendelkezésére, hanem valódi partneri kapcsolatban megoldást keresünk az ügyfeleink előtt álló üzleti problémákra. Ennek része az is, hogy segítséget
nyújtunk az adott feladat, projekt definiálásához és a feladatra leginkább alkalmas (külső és belső) szerepkörök meghatározásához is, amennyiben ezt ügyfeleink igénylik.
•

Rugalmasság: egyes szakembereket vagy akár egy teljes csapatot biztosítunk az ügyfél igénye szerint,
amely akár az ügyfél telephelyén, akár irodánkból, akár otthonról is rendelkezésre áll.

•

Tervezhető költségek: igény szerint, rész- vagy teljes munkaidőben, ráfordításalapon biztosítjuk a
szakértőket.

•

Folyamatos támogatás: figyelemmel kísérjük kollégáink munkáját (ügyfeleink visszajelzései alapján),
illetve elégedettségét. Így hamar kiderülnek az esetleges nehézségek, és szükség esetén időben be
tudunk avatkozni, hogy a lehető leghatékonyabb legyen az együttműködés.

Kapcsolat: sales.int@dss.hu

Az IT erőforrás-biztosítás folyamata
•

Konzultáció: felmérjük a megoldandó üzleti problémát, és az ehhez szükséges szakértőkkel kapcsolatos elvárásokat (szakmai kompetenciák, soft skillek); segítünk pontosítani az elvárásokat és az érintett projektet is

•

Keresés: több mint 100 főből álló saját csapatunkból vagy partnerhálózatunk segítségével a lehető
legrövidebb időn belül megtaláljuk a feladatra ideális szakembert

•

Kiválasztás: javaslatot teszünk a feladatra legmegfelelőbb szakértőre; a gyorsaság érdekében egyben
bonyolítjuk le a szakmai és a HR-interjút, majd az ügyfélinterjú után közösen értékelünk

•

Projektindítás: az ügyfél pozitív döntése után a kiválasztott szakembert a szükséges időtávra biztosítjuk; teljes körű tájékoztatást adunk a szakértő és az ügyfél mielőbbi összehangolására, és segítjük a
kihelyezett munkavállalókat (többszöri próbaidő alatti visszajelzés, folyamatos kommunikáció, stb.)

•

Team összeállítása: igény esetén teljes csapatot állítunk össze az adott feladatra (kompetenciák, szenioritás, szakmai tudás, illeszkedés alapján, akár teljes projektekre is)

•

Támogatás és együttműködés: figyelemmel kísérjük és támogatjuk a szakemberek munkáját, szükség
esetén cseréljük vagy pótoljuk a szakembereket; emellett (igény szerint) sok éves fejlesztésitermékfejlesztési tapasztalatunk mentén segítünk a projektben felmerülő egyéb (technológiai, módszertani, stb.) kérdésekben is

•

Képzés: hosszú távú együttműködés esetében a munkatárs képzési tervét is közösen alakítjuk ki az
ügyféllel

További információ: dss.hu
A DSS-ről
A DSS Consulting Zrt. alapításától kezdve egyedi fejlesztések, üzleti intelligencia rendszerek és analitikus
megoldások bevezetésére specializálódott. Büszkék vagyunk arra, hogy cégünk úttörő szerepet játszott
Magyarországon az üzleti elemző megoldások, az információminőség-biztosítás és az adatbányászat területén. Ezen tudásra, tapasztalatokra alapozva bővítettük portfóliónkat ipari digitalizációs megoldásokkal,
amelyeknek köszönhetően jó néhány éve már nem csak pénzintézeti, biztosítói, telekommunikációs területen, hanem az ipari szektorban is hatékonyan tudjuk segíteni ügyfeleink digitalizációs törekvéseit. Több
mint 20 éves tapasztalatunknak köszönhetően, független tanácsadóként mindig az adott feladatra leginkább alkalmas megoldást nyújtjuk ügyfeleink részére.
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