FLASH NEWS
SYGNITY ZAWIERA KOLEJNĄ ZNACZĄCĄ UMOWĘ, TYM RAZEM W SEKTORZE UTILITIES
Warszawa, 23 grudnia 2015 r. – Ponad 20 mln złotych, tyle wynosi wartość umowy zawartej
przez Sygnity z firmą Energa Informatyka i Technologie należącą do Grupy Energa.
Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie zamawiającemu oprogramowania Microsoft wraz
z licencjami i prawem do jego uaktualniania.
Grupa Energa jest jedną z czterech największych krajowych grup energetycznych. Jej podstawowa
działalność obejmuje dystrybucję, wytwarzanie oraz obrót energią elektryczną i cieplną. Grupa jest
jednym z trzech największych dostawców energii elektrycznej w Polsce. Sieć dystrybucyjna Energi
obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi około 24 proc. powierzchni kraju.
Zawarta właśnie umowa jest potwierdzeniem kompetencji Sygnity w zakresie technologii Microsoft.
W ramach dotychczasowej współpracy Spółka m.in. dostarczała do Grupy Energa licencje Microsoft
i usługi software assurance w ramach programu licencjonowania grupowego Microsoft Enterprise
Agreement.
Podpisany kontrakt stanowi kontynuację wieloletniej już współpracy Sygnity z Grupą Energa. Wśród
prac zrealizowanych przez spółkę na rzecz Grupy jest m.in. dostawa infrastruktury serwerowej
na potrzeby środowiska Disaster Recovery Center (DRC), które umożliwia skuteczne zabezpieczenie
działalności biznesowej firmy oraz podnosi poziom bezpieczeństwa IT. Innym ważnym projektem,
który Sygnity realizuje w Grupie jest wdrożenie zintegrowanego systemu wspomagającego proces
prognozowania energii elektrycznej i paliwa gazowego. Celem implementacji jest zautomatyzowanie
procesu prognozowania. Najważniejszym elementem wdrażanego rozwiązania jest funkcjonalność
pozwalająca na przewidywanie pozycji Klienta na rynku hurtowym.
Długoterminowe relacje z Klientami są mocną stroną Sygnity, wyróżniającą nas na rynku. Dowodem
tego jest właśnie kolejna umowa o współpracy z Grupą Energa. Rozumienie potrzeb naszych
Klientów, a także wspieranie i rozwijanie ich biznesu jest wartością, którą kierujemy się na co dzień
– powiedział Bogdan Zborowski, Wiceprezes Zarządu ds. Komercyjnych - Umowa z Grupą Energa
jest kolejną znaczącą umową podpisaną przez Spółkę w ostatnich kilku tygodniach. Od października
portfel naszych zamówień powiększył się m.in. o umowy z ZUS, ARiMR, Bankiem Gospodarstwa
Krajowego (BGK) czy bankiem PKO BP. To bardzo dobra wiadomość dla naszej firmy.
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***
O Sygnity S.A.
Rozwój
Sygnity S.A. jest czołowym dostawcą rozwiązań informatycznych w Polsce. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie (SGN). Oferuje rozwiązania własne, uzupełniane przez światowe produkty i technologie. Świadczy
pełen zakres usług od consultingu, poprzez realizację do outsourcingu projektów informatycznych dla dużych i średnich firm
najważniejszych sektorów gospodarki oraz instytucji administracji publicznej. Więcej informacji na stronie: http://www.sygnity.pl.
Ludzie
Dotychczas spółka zrealizowała kilka tysięcy projektów informatycznych dla klientów ze wszystkich branż polskiej gospodarki –
zarówno komercyjnych, jak i instytucji publicznych. Obecnie Sygnity może poszczycić się jednym z najliczniejszych zespołów
ekspertów na polskim rynku informatycznym.
Etyka
W Sygnity obowiązuje Kodeks Etyki w Biznesie, który precyzuje zasady prowadzenia przez nas biznesu. Firma tworzy trwałe
relacje z wewnętrznymi i zewnętrznymi interesariuszami firmy min. pracownikami, klientami, partnerami biznesowymi jak
i inwestorami, oparte na wzajemnym zaufaniu i zrozumieniu potrzeb.

	
  

	
  

