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Systémy manažérstva

Technická a objektová
bezpečnosť
Business Intelligence
a Big Data

Registratúra a Archivácia dát

Testovanie aplikácií

InDev

Bezpečnostný monitoring

ŠTRUKTÚRA

Informačná a kybernetická
bezpečnosť
Business analýza a architektúra

Softvérový vývoj a integrácia

Riadenie projektov

Business intelligence

Business consulting

Procesná a technická
integrácia

Project
Management

Ochrana osobných
údajov

Riešenia pre správu
a riadenie prístupov

Technická podpora

Prevádzka informačných
systémov

Priemyselná
automatizácia

Finančné a logistické
procesy, ich optimalizácia
a redesign

Analýzy, implementácie,
prevádzka, podpora

Architektúra riešenia

SAP

Application performance
management

Komplexná architektúra
IT infraštruktúry
Siete a sieťová
bezpečnosť

Virtualizácia systémov
a kontajnerizácia SW
riešení

Services

Monitoring
infraštruktúry
a služieb

DevOps consulting

ServiceDesk riešenia

Procesné riadenie IT
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A VYBUDUJ
SI KARIÉRU

ROZHÝB SA

KTO SME?

PREČO JE RADOSŤ U NÁS
PRACOVAŤ?

NAŠE PROJEKTY

Sme popredný poskytovateľ IT produktov a služieb
s takmer 30-ročnými skúsenosťami. Počas nášho
pôsobenia sme dosiahli významné úrovne partnerstiev a odborných certifikácií s renomovanými
zahraničnými spoločnosťami z oblasti IT, ako sú
Dell EMC, Oracle, HPE, IBM, Cisco, Veritas či SAP alebo
Microsoft. Niekoľko rokov po sebe patríme medzi
päťku najväčších poskytovateľov IT služieb v krajine.
Tešíme sa aj z dvojnásobného umiestnenia
v prestížnom rebríčku „BIG 5“ Deloitte Technology
Fast 50 v regióne centrálnej Európy. Sme hrdým
partnerom FIIT STU a radi si vezmeme pod svoje
krídla aj študentov a čerstvých absolventov. Radi
sa pýšime aj tým, že naša spoločnosť chápe
spoločenskú zodpovednosť ako neoddeliteľnú
súčasť podnikania, a sídlime v modernej budove
šetrnej k životnému prostrediu.

Robíme všetko pre to, aby sa naši ľudia mali u nás
čo najlepšie, tým že:

Saneca Pharmaceuticals
Cieľom projektu bola migrácia SAP riešenia
na novú infraštruktúru a jeho poskytnutie
zákazníkovi formou služby.

ČO ROBÍME?
Zaoberáme sa oblasťami súvisiacimi s IT infraštruktúrou, dátami, softvérovým vývojom, kybernetickou
bezpečnosťou a IT servis manažmentom.
Zároveň sa venujeme novým progresívnym
technológiám v oblasti dopravy, kultúry, priemyslu
alebo podnikovej výroby.
Sme jedným z najoceňovanejších systémových
integrátorov a softvérových domov v krajine,
s najvyššími úrovňami partnerstiev so svetovými
výrobcami IT.

Aktívne podporujeme vzdelávanie a odbornú
certifikáciu
Objavujeme potenciál a dávame priestor
na kariérny rast
Pracujeme na unikátnych projektoch a stále
sa posúvame technologicky vpred
Investujeme do spoločných zážitkov, aby sme
sa lepšie navzájom spoznali, dávame viac, ako
je štandard – viac flexibility, viac možností
nadštandardných odmien, viac na kultúru
a šport, jednoducho viac

A vieme to aj dokázať:
Máme viac ako 60 % certifikovaných kolegov
Sú medzi nami TEMPESŤáci, ktorí si u nás prešli
aj štyrmi pozíciami
Za takmer 30 rokov sme zrealizovali stovky projektov,
použité technológie už asi nespočítame
Privátne koncerty skupín IMT Smile, Vidiek,
Tublatanka, Hex či Polemic? – to všetko sme si
už v TEMPEST-e užili a tešíme sa na ďalších interpretov;
a pre tých adrenalínu chtivých tu máme Sunday
is Funday – v lete opäť pôjdeme raftovať, jazdiť
na vodných skútroch, vyskúšať terénne autá či
zalietať si s dronmi
Čo tak odísť z práce niekedy o druhej? Možnosť
vybrať si notebook alebo mobil podľa svojich predstáv? Dostať odmeny za dobre odvedený projekt?
A omnoho viac.

Pre všetkých prvákov FIIT ponúkame
príležitosť zúčastniť sa prestížnej konferencie
o informačnej bezpečnosti Judgment Day.
Pre prvých 10 registrovaných možnosť osobnej účasti
(inak online). Pre bližšie info sledujte náš web.
Plánovaný termín v prípade priaznivej COVID situácie
je november 2021.

Orange Slovensko
Helpdesk – outsourcing, dátové sklady a dátová
analytika, informačná bezpečnosť, IT infraštruktúra
a iné.
Volkswagen Slovensko
Konsolidácia, budovanie a integrácia úložísk,
IT infraštruktúra, outsourcing, podpora aplikácie
pre automatizáciu výroby a iné.
Slovenský futbalový zväz
Informačný systém slovenského futbalu – softvérový
vývoj, integrácia, outsourcing infraštruktúry.
Všeobecná úverová banka
Systém na detekciu bankových podvodov,
viacfaktorová autentifikácia, vývoj mobilnej
autentifikačnej aplikácie.
O2 Slovensko
Tím spoločnosti TEMPEST zrealizoval implementáciu
riešenia Dynatrace na novom O2SK Portál prostredí.
Slovenská sporiteľňa
Informačná bezpečnosť, systém na riadenie obehu
dokumentov eOffice a iné.
Slovak Telekom
Softvérový vývoj a technológie na automatizáciu
procesov, portály, IT infraštruktúra, centralizované
riešenie dohľadu nad technológiami, procesmi
a iné.
Slovnaft
Sieťové technológie, informačná bezpečnosť,
IT infraštruktúra a iné.
KIA Slovakia
Pre automobilový výrobný závod KIA sme
zabezpečili návrh, dodávku a inštaláciu nového
zálohovacieho systému pre celú fabriku.

