SOLUTION CENTER
O Centro de Soluções está acreditado no CMMI L5 que consiste em melhores práticas que abordam o desenvolvimento e
manutenção de produtos e serviços, abrangendo o seu ciclo de
vida desde a concepção até a entrega e manutenção dos
mesmos. Integrando corpos de conhecimento (ou disciplinas)
que são essenciais ao desenvolver produtos e está focada em
questões e práticas de engenharia de software.
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SOLUTION CENTER
PARE COM OS DESVIOS DO ORÇAMENTO POR CAUSA DE
TEMPOS E CUSTOS DESMEDIDOS
Hoje em dia as organizações apresentam constantes aumentos nos
custos de operação, infraestrutura, aumento nos tempos de
produção, pouco controle dos projetos e da equipe. Além disso,
poderiam estar oferecendo ao mercado produtos e serviços de baixa
qualidade devido ao fato de que as organizações não contam com
metodologias, processos, ferramentas padronizadas e estratégias,
que permitam alinhar os serviços de TI com as necessidades do seu
negócio. Também realizam constantementes investimentos nos
projetos de TI sem conhecer o tema, gerando gastos desmedidos e
desnecessários.
REDUZA OS SEUS CUSTOS DE OPERAÇÃO E GANHE COMPETITIVIDADE
Na PRAXIS, há mais de 20 anos nos dedicamos a proporcionar
serviços de consultoria, desenvolvimento e integração de sistemas da
informação. Por meio da especialidade de Solution Center, oferecemos soluções integrais de alta qualidade de maneira eficiente e
administrada, focadas na terceirização do desenvolvi- mento,
manutenção e testes da área de sistemas. Atendemos as necessidades da subcontratação (nearshoring e offshoring).
Além disso, oferecemos recursos materiais, equipe altamente capacitada e certificado em diversas tecnologias, tendo a especiali- dade na
gestão da equipe e apego aos processos estabelecidos pelo CMMI®
e pelo PMI®. Todos os nossos processos estão certifica- dos e são
adequados às ferramentas de operação e ao orçamento de cada um
dos nossos clientes.

Redução no custo líquido da
operação (TCO).

Garantia de uma transição
fluida e sem complicações no
processo do estabeleci- mento
do Solution Center.

Experiência na indústria para
oferecer soluções completas de
negócio, melhorando o
desempenho do mesmo.
Plano de operação que
permite administrar e
manter os níveis do serviço.

Independência da localidade:
escritó- rios-cliente, escritórios-for- necedor, misto.

CARACTERÍSTICAS
Manutenção
Realizamos migrações, atualizações e administramos configurações
automatizadas para prevenir erros e aplicar modificações de forma
ágil e pontual, de acordo com as mudanças e necessidades do
cliente. Contamos com a capacidade para oferecer suporte de
1o,2o,3o ou 4o nível, tudo isso apoiado em processos de análise e
escalamento. Oferecemos manutenções corretivas, evolutivas e
preventivas.
Desenvolvimento
Contamos com especialistas nas diversas ferramentas, linguagens e
arquiteturas para o desenvolvimento de aplicativos sob medida,
componentes especializados, melhorias, novos produtos ou migração
de tecnologia. Todos os nossos projetos estão desenvolvidos e
avaliados pela certificação CMMI5, pois possuem foco na agilidade
para controlar e monitorar desvios nos custos, atrasos e desvios do
alcance do projeto. Além disso, estão atrelados ao Escritório de
Projetos; encarregado de centralizar o conhecimento, experiência e
as melhores práticas desde a pré-venda até o fechamento.
Testes
Nosso serviço de testes permite avaliar a qualidade dos sistemas e a
completa satisfação com os altos padrões e políticas estabelecidas
com os seus fornecedores ou desenvolvimentos internos antes de seu
encaminhamento à produção. Tudo isso por meio de metodologias,
procesos e ferramentas que apoiam a tomada de decisões e a
implementação de melhores práticas e de altos padrões, como o
ISTQB® (International Software Testing Qualifications Board) voltado
a avaliar e notificar oportunamente a qualidade das soluções desenvol- vidas. Dessa maneira contribuímos para o alcance dos objetivos
em termos de qualidade, custo e tempo.

Flexibilidade na composição do serviço, por
exemplo: desenvolvimento,
desenvolvimento e testes,
desenvolvimento e
manutenção.

Processo de melhoria
contínua com avaliação
internacional.

Melhores práticas de
engenharia de software que
agilizam o desenvolvimento, manutenção, entrega e
arranque do negócio.

Administração das suas
capacidades de TI
apegadas às novas
tecnologías e às já
existentes.

Proteção da sua
informação por meio de
contratos de confidencialidade de acordo com as leis
de proteção legal de
dados.

