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AVEM GRIJĂ DE PROIECTELE VOASTRE
Esox Informatica

Societate de consultanță și proiectare software, producător independent al
Suitei Silver Lake, operează din anul 2000 în sectorul Manufacturier și își
fixează ca obiectiv realizarea de proiecte informatice în măsură să
răspundă nevoilor reale ale Clientului, menținând pe cât posibil investițiile
anterioare.
Personalul Esox Informatica ‐ care operează de peste 20 de ani în sectorul
IT ‐ este format din peste 15 persoane, angajați și colaboratori permanenți,
la care se adaugă ocazional consilierii Conducerii necesari pentru aportul
de competențe profesionale ce implică diferite scenarii.
Pentru îmbunătățirea eficienței și a competitivității în gestionarea tuturor
proceselor de afaceri, odată finalizată faza de instalare, specialiștii nostri
sunt alături de Clienți în procesul coordonat de îmbunătățire continuă a
nivelului de informatizare, precum și a gradului de distribuție și utilizare a
informațiilor și a competențelor interne.
Noi punem la dispoziția Întreprinderilor cunoștințe profesionale, consiliere
și disponibilitate pentru a construi un raport de încredere și colaborare pe
termen mediu și lung.

OAMENII ȘI COMPETENȚA PE PRIMUL LOC
Pentru a atinge obiectivele proiectelor, Clienții se pot baza atât pe
competențele vaste și solide ale oamenilor noștri, cât și pe aplicațiile
software realizate mai degrabă de noi, decât de terți. Competențele și
aplicațiile ne permit să fim alături de Conducere oferindu‐i suport în deciziile
de afaceri.
Noi credem că strategia alianțelor permite îmbunătățirea calității serviciilor
oferite Clienților noștri în materie de cunoștințe tehnice și consultanță;
urmărind o astfel de filozofie Esox Informatica ‐ în calitate de manager de
proiect, este legată la un grup de societăți ce operează pe teritoriul European
și în care activează sute de angajați specializați în diversele arii funcționale.
Din 2005 suntem operativi și pe Piața Românească iar din 2014 propunem
soluțiile Suitei Silver Lake (localizate corespunzător) întreprinderilor
Manufacturiere Italo‐Române, ce și‐au deschis acolo un sediu al lor (sau
intenționează să‐și deschidă și datorită prezenței noastre în Teritoriu).
Continuăm cu metode și instrumente consolidate, aducând expertiza
soluțiilor deja adoptate în Italia și pe baza experiențelor deja trăite reușim să
facem Conducerea să evite greșelile cele mai comune.
Credem profund că fiabilitatea unui Partener nu depinde nici de dimensiunea
sa, nici de “brand”, ci mai ales de OAMENI, de profesionalismul lor, de
pasiunea lor și de dorința de “a‐și pune obrazul”.
Punem energiile nostre la dispoziția celor ce au mândria de a înființa o
Întreprindere.

