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Во денешното модерно 
време бизнисот со себе но-
си барања за брзи, навре ме-
ни и точни информации од 
различни сфери на рабо те-
ње. Единствена технологија, 
која може да одговори на 
овие барања е инфор ма-
тичко комуникациската 
технологија, позната под 
кратенката ИКТ.

Сакајќи да го следат 
темпото на новото време, 
компаниите инвестираат во 
бројни информатички и ко-

му никациски решенија, купувајќи модерни компјутери, софт-
верски решенија од различни сфери на бизнисот, Интернет 
комуникации, ја претставуваат својата компанија преку веб-
страници, комуницираат преку електронска пошта.

Проблемот кој набрзо ќе се појави е ефикасното ме на џи-
рање на информатичката технологија во која инвестирале. 
Имено, ИТ персоналот во компаниите се соочува со пре диз-
викот да се грижи за исправноста, перформансите и без бед-
носта на компјутерите, софтверот, Интернет врските.

Решението на горенаведениве прашања е систем кој би 
бил "сезнаен", односно би се гри жел сам за функционирањето 
на сите информатички системи без оглед на различноста на 

про из водителот или карактерот на 
работењето.

Го претставуваме водечкиот 
софтвер за оваа намена, 
произведен од компанијата "Micro-
soft", со име System Center Opera-
tions Manager 2007.

Овој производ веднаш ја 
запознава информатичката инфра-
структура, пребројува колку ком-
пјутери и од каков тип поседува компанијата, се грижи за 
нивната исправност, автоматски реагира и ги коригира 
евентуалните грешки, ги дојавува потенцијалните проблеми 
на одговорните лица по електронска пошта или СМС. Воедно, 
го следи работењето на различни софтверски решенија, ги 
дијагностицира нерегуларностите при комуникациите и го 
контролира оптоварувањето на Интернет врските.

Користејќи го овој производ компаниите ги мини мизи раат 
трошоците за одржување на информатичко-комуни ка циската 
опрема, ја зголемуваат продуктивноста на работењето и 
остваруваат брзо враќање на инвестициите.

"Семос" со својот тим искусни и меѓународно докажани 
професионалци го имплементира овој софтвер во домашни и 
во интернационални компании, а воедно одржува преда ва-
ња и обуки на водечките информатички конфе ренции во 
Македонија, Европа, САД и на Блискиот Исток.


