Warszawa, 30 stycznia 2006 r.
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Microsoft wyróżnił firmę DCS Computer Consultants Group
Sp. z o.o. tytułem Microsoft Gold Certified Partner.
DCS, specjalizująca się w tworzeniu oprogramowania
na zamówienie, usługach mobilnych oraz utrzymaniu aplikacji
i usług w modelu hostingowym, jest pierwszą firmą w Polsce,
która została wyróżniona statusem Gold w nowej kompetencji
Custom Development Solutions oraz uzyskała specjalizację
Hosting Solutions.

Istniejąca od 1995 roku firma DCS Computer Consultants Group od
początku działalności tworzy wyspecjalizowane aplikacje i systemy
informatyczne wykorzystując produkty i technologie Microsoftu.
Rozwiązania te często utrzymywane są w modelu hostingowym, dzięki
któremu klient nabywa od DCS żądaną funkcjonalność z gwarancją
jakości określoną w SLA, zamiast inwestować w zakup serwerów,
systemów, aplikacji i ponosić koszty zarządzania nimi.
Potwierdzeniem efektywności takiego modelu oferowania usług
informatycznych przez DCS są liczne nagrody, którymi wyróżniono
w prestiżowych krajowych i ogólnoświatowych konkursach rozwiązania
wdrażane przez DCS u klientów. Hostowane aplikacje takie jak
Internetowa Bramka SMS (http://sms.orange.pl) i Serwis Konfiguracyjny
(http://ustaw.orange.pl) zrealizowane dla operatora PTK Centertel zdobyły
m.in. nagrody „Customer Experience Award” w ogólnoświatowym
konkursie dla Partnerów Microsoft oraz „Best Revenue Generator”.
Opracowany, wdrożony i hostowany przez DCS Centralny System
Obsługi Ubezpieczeń przyczynił się również do uzyskania przez
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Towarzystwo Ubezpieczeniowe Benefia tytułu „Lidera Informatyki 2005”
w konkursie Computerworld.
DCS jest pierwszą firmą w Polsce, która uzyskała tytuł Microsoft Gold
Certified Partner w nowych kompetencjach i specjalizacjach programu
partnerskiego Microsoft:


Microsoft Gold Certified Partner w obszarze kompetencji Custom
Development Solutions i specjalizacji Application
Infrastructure Development Specialization



Microsoft Gold Certified Partner w obszarze kompetencji
Advanced Infrastructure Solutions i specjalizacji Hosting
Solutions Specialization



Microsoft Gold Certified Partner w obszarze kompetencji
Networking Infrastructure Solutions

„Uzyskanie statusu Microsoft Gold Certified Partner w nowych
specjalizacjach „tworzenie aplikacji na zamówienie” i „hosting” to
przysłowiowa „kropka nad i”. Dzięki aktualizacji programu partnerskiego
Microsoft mogliśmy szybko sięgnąć po „złoto” w tym, w czym od lat
czujemy się najlepiej – opracowywaniu i oferowaniu w formie
hostowanych usług specjalizowanych rozwiązań dobrze
wkomponowujących się w biznes naszych Klientów” – powiedział Jacek
Diehl, Prezes Zarządu DCS Computer Consultants Group Sp. z o.o.
Wszystkie rozwiązania i aplikacje DCS tworzone są z wykorzystaniem
technologii Microsoft i z zastosowaniem produktów z rodziny Microsoft
Windows Server System. Najbardziej wydajne z aplikacji DCS
zrealizowanych z wykorzystaniem Microsoft SQL Server przetwarzają
tysiące transakcji na sekundę z dostępnością powyżej 99,97%.
„Zawsze cieszą nas sukcesy naszych partnerów i z dużą przyjemnością
wyróżniamy najlepszych z nich. Wysokie kompetencje współpracujących
z nami firm i ich specjalistów są bowiem gwarancją jakości oferowanych
Klientom usług. Tytuł Gold Certified Partner dla DCS Computer
Consultants Group jest naturalnym następstwem dotychczasowej udanej
współpracy i kolejnym krokiem w kierunku jej rozszerzenia” – powiedziała
Karolina Sałas-Szlejter, Medium Business Partner Manager w polskim
oddziale Microsoft.
Program Partnerski Microsoft ma na celu ocenę obszarów specjalizacji
firm partnerskich, poziomu wiedzy i umiejętności ich przedstawicieli,
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a także stopień zaangażowania we współpracę z Microsoft. Certyfikaty
Programu Partnerskiego Microsoft są najwyższą gwarancją kwalifikacji
firmy i jej pracowników oraz kompetencji w zakresie realizacji
zaawansowanych projektów informatycznych.

***

Informacje o firmach:
DCS Computer Consultants Group Sp. z o.o. jest polską, inżynierską firmą specjalizującą się od
1995 r. w projektowaniu, wdrażaniu i wspomaganiu utrzymania wysokiej jakości systemów
informatycznych z wykorzystaniem technologii Microsoft. Główne kierunki działalności firmy to:
tworzenie i utrzymanie specjalizowanych aplikacji (także w trybie ASP), usługi mobilne i integracja
komunikacji SMS/MMS/WAP/GSM/GPRS, zarządzanie infrastrukturą informatyczną (także w trybie
24x7), bezpieczeństwo systemów informatycznych, zintegrowane systemy faksowe, audyt i
inwentaryzacja oprogramowania oraz dystrybucja oprogramowania wspomagającego Microsoft
Windows NT/2000/2003/.NET. Realizowane przez DCS przedsięwzięcia i projekty spotykają się z
uznaniem niezależnych jurorów. DCS dwukrotnie triumfował w ogólnoświatowych konkursach dla
partnerów firmy Microsoft zdobywając prestiżowe nagrody „Customer Experience Award” oraz
„Software Asset Management Advocate of the Year”. Inne nagrody to m.in. „Złoty Bit” za
realizację i wdrożenie Centralnego Systemu Obsługi Ubezpieczeń (CSOU) w spółkach Benefia
(wyróżnionych tytułem „Lidera Informatyki 2005”), „Certyfikat Telekomunikacyjny Wprost 2004”
dla autorskiej platformy komunikacyjnej Applan Communications Platform oraz „TMT Mobile Award
2005” dla Internetowego Serwisu Konfiguracyjnego. DCS Computer Consultants Group znalazła się
również wśród firm wyróżnionych prestiżowym tytułem "Gazela Biznesu 2003" nadawanym
przedsiębiorstwom, które dynamicznie się rozwijają, osiągają bardzo dobre wyniki finansowe oraz są
rzetelnymi partnerami biznesowymi. Szczegółowe informacje: http://www.dcs.pl
Microsoft jest międzynarodowym producentem oprogramowania komputerowego, aplikacji
serwerowych i technologii informatycznych dla klientów indywidualnych, firm i instytucji. W ofercie
spółki znajdują się m.in.: system operacyjny Microsoft Windows, oprogramowanie biurowe Microsoft
Office System 2003, aplikacje serwerowe Microsoft Windows Server System i technologia Microsoft
.Net. Z rozwiązań Microsoft korzystają ludzie i przedsiębiorstwa na całym świecie realizując swoje
potrzeby i możliwości.
Microsoft Corporation powstał w 1975 roku w USA, na polskim rynku oddział firmy istnieje od 1992 r.
W trakcie swojej 13-letniej obecności w Polsce, firma zaangażowała się w liczne programy społeczne,
a w maju 2005 roku zainaugurowała działalność Forum Edukacji Microsoft – strategicznej inicjatywy
mającej na celu wspieranie i upowszechnianie edukacji informatycznej w Polsce. W ramach Forum
realizowane są projekty skierowane do szkół i uczelni, jak również programy, których celem jest
przeciwdziałanie zjawisku tzw. „wykluczenia informacyjnego”, poprzez ułatwianie dostępu do
technologii grupom defaworyzowanym społecznie. Więcej informacji na ten temat można uzyskać na
stronie www.forumedukacji.pl.
Zapraszamy
do
odwiedzenia
http://www.microsoft.com/poland/
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strony
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adresem:

***
Microsoft, Windows, Windows Mobile, Visual Studio, MSDN, Windows Server System i Windows
Server są zarejestrowanymi znakami towarowymi, bądź znakami towarowymi Microsoft Corp. w
Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach. Nazwy wymienionych firm i produktów mogą być
zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli.
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Dodatkowych informacji udzielą:
Bartłomiej Danek
Microsoft Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 195 A
02-222 Warszawa
tel. 0 22 594 10 00
fax. 0 22 594 10 02
e-mail: bdanek@microsoft.com

Joanna Frąckowiak
Microsoft Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 195 A
02-222 Warszawa
tel. 0 22 594 10 00
fax. 0 22 594 10 02
e-mail: v-jofrac@microsoft.com

Michał Szafrański
DCS Computer Consultants Group Sp. z o.o.
tel. 0 22 548 60 00
fax: 0 22 548 60 01
kom. 0 501 742 407
e-mail: michalsz@dcs.pl
Katarzyna Glinkowska
Rowland Communications
tel. 0 22 593 91 00
fax: 0 22 593 91 01
kom. 0 607 566 916
e-mail: k.glinkowska@rowland.pl

Nadia Sotirow
Rowland Communications
tel. 0 22 593 91 00
fax: 0 22 593 91 01
kom. 0 607 888 158
e-mail: n.sotirow@rowland.pl

Dane adresowe do publikacji:

Kontakt handlowy:

Kontakt dla prasy:

DCS Computer Consultants Group
Sp. z o.o.
Ursynów Business Park
ul. Puławska 303
02-785 Warszawa

Marek Smaczny
Dyrektor handlowy

Michał Szafrański
Business Development Manager

DCS Computer Consultants Group
Sp. z o.o.
Ursynów Business Park
ul. Puławska 303
02-785 Warszawa

DCS Computer Consultants Group
Sp. z o.o.
Ursynów Business Park
ul. Puławska 303
02-785 Warszawa

Tel: +48 (22) 548 6000
Fax: +48 (22) 548 6001
E-mail: mareks@dcs.pl

Tel: +48 (22) 548 6000
Fax: +48 (22) 548 6001
Mobile: +48 (501) 742 407
E-mail: michalsz@dcs.pl

Tel: +48 (22) 548 6000
Fax: +48 (22) 548 6001
E-mail: info@dcs.pl
http://www.dcs.pl

http://www.dcs.pl

http://www.dcs.pl
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