Služby
Analýza a konzultace
Abyste byli skvělý tým, potřebujete skvělé nástroje.
Posouzením nástrojů a procesů můžeme vidět přesně to, kde stojíte a kam jít dál.
Díky vyhodnocení vašich procesů a konfigurace v souladu s našimi zkušenostmi a osvědčenými postupy
společnosti Atlassian můžeme vidět, kolik hodnot můžou produkty Atlassian dodat vaší společnosti.
Po této úvodní analýze a posouzení vytvoříme úplný přehled vašich požadavků, který se poté změní
na rozsáhlou dokumentaci a plánovanou nabídku přizpůsobenou vaší společnosti.

Instalace a hosting
Ujistíme se, že vaše aplikace je nainstalována optimálně, v souladu s osvědčenými postupy a v rámci
omezení vašeho technického prostředí. Poskytujeme také možnost hostingu Atlassian produktů.
To poskytne vaší společnosti hned několik výhod:
•
•
•
•
•

Garantované ukládání dat v našich datových centrech v Praze
Kritické sledování aplikací
Vždy nejnovější verze všech nástrojů a pluginů.
Zaručená doba odezvy prostřednictvím SLA
Neomezené ukládání dat

Konfigurace
Konfigurace jde ruku v ruce s instalací.
Potřebujete pomoct s metodikou vývoje, navrhnout workflow procesů,
nakonfigurovat dashbaordy nebo agilní boardy?
Pomůžeme vašim týmům rychle a kvalitně nakonfigurovat Atlassian produkty,
aniž by došlo k pokusům a omylům při hledání optimálního nastavení.

Migrace dat a integrace
Chápeme, že každá společnost má své vlastní potřeby. Úspěšná implementace nástrojů Atlassian může
vyžadovat provedení dalších procesů jako je integrace nebo migrace dat.
Pomůžeme vám při migraci dat ze starších řešení do produktů Atlassian. Také vám pomůžeme s integrací
nástrojů Atlassian s ostatními systémy v společnosti, případně integrací Atlassian nástrojů navzájem.

Vývoj add-onů na míru
Využijte naše více než dvacetileté zkušeností s vývojem na míru.
V případé, že nemůžete najít konkrétní add-on, který vyhovuje vašim potřebám na Atlassian Marketplace,
náš tým vám pomůže vytvořit add-on na míru, který Vám poskytne požadované funkce, jež vám pomohou
získat z produktů Atlassian ještě více.

Školení a podpora
Dokonce i ty nejlepší nástroje jsou jen tak silné jako lidé, kteří je mají k dispozici. Proto nabízíme plně
přizpůsobitelné školení týmům všech tvarů a velikostí. Ať už potřebujete školení administrace, úvod do
jednoho z nástrojů Atlassian nebo školení související s vašimi konkrétními případy použití, naši Atlassian
experti vám s tím rádi pomohou.

