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Firma Suntech rozszerzyła swoją ofertę o unikalny w skali światowej system
wspierający procesy rozbudowy i rozwoju sieci telekomunikacyjnej. SunVizion
Network Rollout Management, bo tak nazywa się nowy produkt Suntechu, znacząco
przyspiesza proces rozbudowy sieci, zmniejsza CAPEX i usprawnia kluczowe procesy
biznesowe związane z rozwojem sieci i jej obsługą.
Rozbudowa sieci telekomunikacyjnej jest procesem niezwykle skomplikowanym i
kosztownym.

Operator musi w krótkim czasie zainstalować lub zmodernizować tysiące elementów
sieci. Ograniczone zasoby ludzkie zaangażowane w projekt zarządzają setkami procesów
biznesowych jednocześnie, a każdy z tych procesów może składać się z kilkuset zadań i
obejmować kilka jednostek organizacyjnych operatora (dział planowania, techniczny,  finansowy). Dodatkowym utrudnieniem
jest fakt, że raz zaplanowane procesy biznesowe wymagają częstych modyfikacji spowodowanych na przykład zmianą prawa
odnośnie trybu uzyskiwania pozwolenia na budowę.

„ SunVizion Network Rollout Management jest naszą odpowiedzią na potrzeby rynku telekomunikacyjnego” – mówi Magdalena
Jabłońska, Menedżer Marketingu firmy Suntech – „Spowolnienie gospodarcze i stały spadek średniego przychodu na
użytkownika wymuszają na operatorach obniżanie wydatków inwestycyjnych związanych z budową i rozwojem sieci. Z drugiej
jednak strony operatorzy muszą realizować te inwestycje, bo bez nowoczesnej sieci nie są w stanie sprostać oczekiwaniom
swoich klientów i skutecznie stawić czoła konkurencji.”

Rozwiązanie Suntechu porządkuje i automatyzuje wszelkie procesy związane z budową sieci znacząco redukując czas i koszty
całego przedsięwzięcia. System pozwala wykryć i wyeliminować  opóźnienia, nadużycia i inne nieprawidłowości, wskazując na
przykład rażące rozbieżności kosztów i czasów realizacji porównywalnych zadań. Dane zbierane w trakcie poszczególnych
procesów są automatycznie przekazywane i wprowadzane do odpowiednich systemów IT,  co wyklucza konieczność
powtórnego ich wpisywania przez innych pracowników i znacznie usprawnia komunikację uczestników procesu.
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Witamy na portalu newconnect.info gdzie znajdą Państwo bieżące informacje o spółkach, notowania new connect, komentarze związane debiutami 2011 i 2012 oraz zapowiedzi, wyniki i różnego typu analizy. Ciekawą
funkcjonalnością NewConnect.info jest także kontaktowanie inwestorów posiadających nadwyżki finansowe ze spółkami, które poszukują kapitału. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych małym parkietem, począwszy
od właścicieli spółek już notowanych lub dopiero planujących debiut na NewConnect, poprzez inwestorów i analityków.
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Coraz więcej polskiego IT za granicą
W 2011 roku Polski rynek IT osiągnął
wartość 9,7 mld USD, a tempo jego
wzrostu wyniosło ok 5%.  Rozwój ... »
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