Hands On is an IT consulting and support
services provider based in Hungary and
supporting clients across Europe.
Our clients have ranged from multinational
companies seeking to securely mobilize
their workforce, to boutique consulting
firms aiming to improve their knowledge
management processes, to NGOs and EU

Communications and Collaboration Systems Management

Grant recipients needing IT infrastructure

Managing the platform infrastructure and user support for secure electronic communica-

and communications management support.

tion and team collaboration services on desktop and mobile devices.

Hands On is proud of its personalized,

 Secure E-mail and Data Management on desktop and mobile devices

problem-solving, solution oriented, and

 Content and Knowledge Management and secure real-time Team Collaboration tools

attention-to-detail approach that has

 Global remote and on-site video conferencing set-up, training, and coordination

allowed it to build a reputation of reliability

Platforms:

and trust among its clients.

Google-Suite, Office 365, BlackBerry Work, Good for Enterprise, MS Exchange,
Box, DropBox, OneNote, Evernote
Atlassian Confluence, HipChat, Slack, MeisterTask, Trello
WebEx, Go-To-Webinar, Go-To-Meeting, Zoom, Appear-In

IT Project Management
Major Corporate Multinationals:

Project management from design to implementation for: website development, aid

 Professional Services: Deloitte, KPMG

voucher design and redemption, phone banking, data filtering, and e-mail system and

 Banks and Financial Services: Raiffeisen,

user account migrations, SEO, dashboard visualizations, digital signatures, aid monitor-

CIB, Provident Financial

ing and evaluation, procurement tracking and reporting.

 Insurance firms: Allianz, Aegon
 FMCG beverage companies: SAB Miller,
Dreher, InBev
Specialized Service Consultancies:

 EU Health Project Grantees and Advisors
 Hydrocarbon strategic consultancy
 Non-Profit Aid, Grantmaking, Advocacy,
and Education organizations:

Syrian Aid Delivery and Development
organization

Soros Foundations
Universities and Research Institutes
Political parties

Platforms:
NationBuilder, CallHub, WordPress, Joomla, Google Analytics, QR-code scanning systems,
DocuSign, Cyfe, Google Awesome Tables, CommCare, Kobo ToolBox

Technology Infrastructure Management
Remote installation, management, and security compliance monitoring of PCs, Servers,
mobile devices and user accounts.

 PC remote installation and software license management,
 Mobile device monitoring and management
 Asset compliance tracking and inventory management.
 Security anti-virus and malware monitoring
 Server up-time monitoring and remote server cloud back-ups
 Domain registration and management
Platforms:
TeamViewer, F-Secure, Parallels, LogMeIn, Samanage, Pingdom, Webenlet, iDrive, GFI, SolarWinds

A Hands On Consulting informatikai
tanácsadó Kft. már több mint 12 éve
működik Magyarországon és az ECE
régióban.
Ügyfeleink között megtalálhatóak
multinacionális vállalatok — amelyek célja
alkalmazottaik munkavégzésének
biztonságos mobilizálása, valamint a
tudásmenedzsment-folyamatok

Kommunikációs és együttműködési rendszerek menedzsmentje

fejlesztését célzó kis– és

Infrastruktúra és felhasználói támogatás, csoportos együttműködési szolgáltatások keze-

középvállalkozások, illetve NGO-k és EU

lése biztonságos elektronikus kommunikációs csatornákon, asztali és mobil eszközökön.

támogatásokat élvező, az IT-infrastruktúrát

 Biztonságos e-mail és adatkezelés asztali- és mobileszközökön

és kommunikáció-menedzsmentet igénylő

 Tartalom és tudásmenedzsment, biztonságos valós idejű csoportmunka-eszközök

szervezetek.

 Globális, távoli és helyi videokonferencia-kezelés, beállítás, képzés és koordináció

A Hands On büszke a személyre szabott,

Platformok:

problémamegoldó, megoldásközpontú, és a

Google-Suite, Office 365, BlackBerry Work, Good for Enterprise, MS Exchange,

részletekre odafigyelő hozzáállására, mely

Box, DropBox, OneNote, Evernote

lehetővé tette számunkra, hogy bizalmas

Atlassian Confluence, HipChat, Slack, MeisterTask, Trello

kapcsolatot építsünk ki és tartsunk fent

WebEx, Go-To-Webinar, Go-To-Meeting, Zoom, Appear-In

ügyfeleinkkel.

IT Projektmenedzsment
Projektmenedzsment tervezéstől a megvalósításig: teljes weboldal fejlesztés és migráció.

Főbb multinacionális vállalatok:

 Professzionális szolgáltatások: Deloitte,
KPMG

 Bankok és pénzügyi szolgáltatások:
Raiffeisen, CIB, Provident Financial

 Biztosítási cégek: Allianz, Aegon
 FMCG italgyártó vállalatok: SAB Miller,
Dreher, InBev
Szakosodott tanácsadó cégek:
 Az EU egészségügyi projektjeit
támogató és tanácsadó csoportok
 “Szénhidrogén” stratégiai tanácsadók
 Nonprofit, jótékonysági, oktatási és
egyéb szervezetek:

Szíriai Segély– és Fejlesztési
szervezet

Soros Alapítványok
Egyetemek és kutatóintézetek
Politikai pártok

Telefonos banki szolgáltatások, adatszűrés, e-mail rendszer- és felhasználói fiók migráció,
SEO, adat-vizualizációs megoldások, digitális aláírások.
Segélyutalványok tervezése és távoli kezelése, beváltásuk nyomonkövetése, adminisztrálása és értékelése, egyéb beszerzések nyomonkövetése és jelentéskészítés.
Platformok:
NationBuilder, CallHub, WordPress, Joomla, Google Analytics, QR-code scanning systems, DocuSign,
Cyfe, Google Awesome Tables, CommCare, Kobo ToolBox

Technológiai infrastruktúra menedzsment
PC-k, szerverek, mobileszközök és felhasználói fiókok távoli telepítése, kezelése és biztonságának, védelmének ellenőrzése.
 Távoli PC telepítés, konfigurálás és szoftverlicenc-kezelés,
 Mobileszköz-felügyelet és kezelés,
 Eszközkövetés és készletkezelés,
 Távoli eszközbiztonság-felügyelet: virus- és rosszindulatú program-ellenőrzés,
 Szerver-elérhetőség és felhőalapú biztonsági mentés felügyelet,
 Domain regisztráció és kezelés.
Platformok:
TeamViewer, F-Secure, Parallels, LogMeIn, Samanage, Pingdom, Webenlet, iDrive, GFI, SolarWinds

