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STRATEGIE
„Jsme společnost orientovaná k zákazníkům a dlouhodobě jim
poskytujeme optimální řešení při implementaci informačních
technologií. Snažíme se být natolik spolehlivým partnerem,
abychom našim zákazníkům umožnili plně se věnovat svým cílům
a dosahovat ve svých činnostech výborných výsledků. Zásadní
akcent klademe na osobní přístup a komunikativnost, vysoké
odborné kompetence a maximální profesionalitu a z toho všeho
plynoucí dlouhodobou důvěryhodnost.“

O SPOLEČNOSTI
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. je významným poskytovatelem
infrastrukturních služeb v oblasti informačních a komunikačních
technologií (ICT). Jsme schopni profesionálně řešit veškeré
standardní i individuální požadavky našich zákazníků na informační
technologie od návrhu řešení, realizaci, až po provoz, správu, obnovu
či úplný outsourcing. Za tuto dobu jsme uzavřeli celou řadu
strategických partnerství (HPE Gold Partner, HP First Platinum, IBM
Silver Business Partner, Microsoft Gold Competency Partner, Red Hat
Advanced Business Partner, VMware Advanced Partner, Kaspersky
Platinum Partner …) a získali mnohá ocenění.
V současnosti zaměstnáváme více než 120 pracovníků. Máme
zavedený systém managementu kvality dle normy ČSN ISO
9001:2016 pro prodej a zajištění projektů komplexních dodávek a
servisu informačních technologií, systém managementu bezpečnosti
informací dle normy ČSN EN ISO/IEC 27001:2014 a systém
managementu služeb v oblasti ICT dle normy ISO/IEC 20000-1:2018.
Je tak zajištěna dlouhodobá vysoká odbornost, standardizovaná
kvalita a bezpečnost informací.
IMPROMAT-COMPUTER působí aktivně především v oblastech ICT:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Systémových a servisních služeb
Outsourcingu
Systémové, aplikační a HW/SW infrastruktury
Konsolidace, virtualizace a „cloud computingu“
Platformy pro kontejnerizaci aplikací
Týmové spolupráce v prostředí M365 a O365
Kybernetické bezpečnosti
Multilicenčního poradenství, správy softwarových aktiv
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