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Cât de implicat este departamentul IT în business-ul 

dumneavoastră? V-ar ajuta ca acesta să petreacă mai mult 

timp în găsirea de noi soluții care să vă confere un avantaj în 

business, decât să mențină echipamentele în funcțiune? 

În cadrul ultimului nostru seminar cu privire la confluența dintre IT și 

pragmatismul în business, am provocat participanții adresându-le multe 

întrebări, printre care și cea de mai sus. Trebuie să menționăm că acesteia și 

noi i-am căutat mult timp un răspuns potrivit și, ulterior, o soluție pe măsură.  

Credem că le-am găsit și, drept urmare, în cadrul prezentului articol dorim să 

vă exemplificăm o astfel de poveste de succes care ar putea să vă inspire în 

business-ul dumneavoastră.  

Deoarece utilizăm tot mai multe 

instrumente de eficientizare a activității, 

reușim să ne implicăm tot mai mult în mici 

proiecte inter-departamentale care iau 

amploare odată cu fiecare idee împărtășită. 

Este o inițiativă în cadrul căreia fiecare 

dintre noi este provocat și încurajat să își 

formuleze idele inovatoare pentru ca restul 

membrilor echipei să le materializeze sub forma unor produse, servicii și 

prototipuri.  

Echipele noastre tehnice sunt constant motivate să analizeze oportunități de 

îmbunătățire a activităților de business. Sunt provocate să gândească în 

termeni de business pentru a eficientiza procesele interne ale fiecărui 

departament, procese cu aplicabilitate în cadrul cât mai multor companii. 

 

“INOVATIA  

este procesul de 

transformare a ideilor în 

forme fabricabile si 

comercializabile” 
  

Watts Humprey 

Astfel, fiecare dintre noi este provocat să gândească ca un antreprenor 

de succes, să creioneze idei și să participe în mod activ la dezvoltarea 

portofoliului companiei. 

Rezultatele sunt excelente! Constant identificăm lacune în piața în care 

activăm și generăm idei creative care să le acopere, extinzând astfel gama 

de produse și îmbunătățind serviciile pe care le oferim clienților noștri.  

În plus, proiectele inovative la realizarea cărora contribuim ne ajută să ne 

cunoaștem mai bine și să colaborăm mai eficient, să fim mai motivați, mai 

curajoși, mai implicați.  

Vă provocăm să fiți la rândul dumneavoastră eficienți și inovativi! Noi vă 

stăm la dispoziție cu soluții, idei și sfaturi. 
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