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

