Warszawa, 6 września 2004 r.
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Firma Microsoft przyznała nagrody dwóm polskim spółkom: DCS
Computer Consultants Group oraz COMARCH-CDN
w ogólnoświatowym konkursie dla Partnerów – Microsoft Partner
Program Awards. Obie firmy są pierwszymi polskimi kontrahentami
Microsoft, którzy otrzymali wyróżnienia w swoich kategoriach.

Microsoft uhonorował firmę DCS Computer Consultants Group tytułem
„Customer Experience Award”. Nagroda została przyznana za
opracowanie, wdrożenie, utrzymanie oraz stały rozwój Internetowej
Bramki SMS dla operatora PTK Centertel. Dzięki staraniom DCS bramka
SMS http://sms.idea.pl stale zwiększa swoją przewagę konkurencyjną,
a także staje się coraz bardziej popularna wśród użytkowników Internetu
oraz abonentów sieci Idea. Internetowa Bramka SMS zbudowana została
w technologii Microsoft .NET i wykorzystuje m.in. serwery Windows
Server 2003, IIS 6.0 oraz Microsoft SQL Server 2000. Rozwiązanie to jest
najpopularniejszym narzędziem do przesyłania krótkich wiadomości
tekstowych w polskim Internecie. Każdego miesiąca przez bramkę
przesyłanych jest ponad 50 mln SMS-ów. Microsoft docenił wysoką jakość
obsługi, jaką DCS zapewnia swojemu Klientowi – firmie PTK Centertel.
„Bardzo nas cieszy fakt, że ponownie zostaliśmy docenieni przez naszego
Partnera, firmę Microsoft. Nagroda „Customer Experience Award”,
przyznana za wdrożenie internetowej Bramki SMS, pokazuje, że tworzone
w Polsce specjalizowane rozwiązania klasy operatorskiej mogą być
również docenione w skali światowej. Jesteśmy szczególnie dumni,
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że jako pierwsza firma w Polsce zostaliśmy wyróżnieni w kategorii
związanej z satysfakcją klienta” – powiedział Jacek Diehl, Prezes Zarządu
DCS Computer Consultants Group Sp. z o.o.
Microsoft przyznał także tytuł „Winning Customer Award” firmie
COMARCH-CDN. Spółkę wyróżniono w kategorii Small Business Solution
of the Year za system CDN OPT!MA. Firma zaprezentowała swoje
rozwiązanie na przykładzie jednego z klientów – warszawskiego biura
finansowo-księgowego LICZYK.
„Nagroda dla firmy COMARCH-CDN na tak prestiżowej, najważniejszej
dla Partnerów firmy Microsoft konferencji, świadczy o tym, że nasze
rozwiązania oparte na technologii Microsoft są zaliczane do ścisłej
światowej czołówki. Czujemy się dumni z otrzymanego wyróżnienia
i planujemy nadal realizować strategię, która pozwoli nam tworzyć
systemy na najwyższym światowym poziomie” – powiedział Zbigniew
Rymarczyk, Prezes Zarządu COMARCH-CDN S.A.
Zarówno DCS Computer Consultants Group, jak i COMARCH-CDN są
pierwszymi polskimi firmami, które otrzymały wyróżnienia od Microsoft
w swoich kategoriach.
„Zawsze cenimy sobie sukcesy Partnerów Microsoft na całym świecie.
Nasza praca jest ze sobą silnie powiązana, dlatego zależy nam na jak
najlepszych osiągnięciach firm współpracujących z nami. Tym razem
jednak jesteśmy wyjątkowo zadowoleni z faktu, że najlepsze w swoich
kategoriach okazały się firmy z naszego kraju. Serdecznie gratulujemy
DCS Computer Consultants Group oraz COMARCH-CDN i życzymy im
dalszych sukcesów” – powiedział Tomasz Bochenek, dyrektor generalny
polskiego oddziału Microsoft.
Microsoft ogłosił wyniki konkursu podczas siódmej edycji ogólnoświatowej
konferencji dla Partnerów firmy, organizowanej w Toronto, w Kanadzie.
Nagrody przyznawane są tym Partnerom, którzy w najbardziej
innowacyjny sposób wykorzystują technologie tworzone przez Microsoft
do spełniania oczekiwań swoich klientów oraz rozwiązywania
napotykanych przez nich problemów biznesowych.

***
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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. Firma zdobyła m.in. nagrody „Software Asset Management Advocate
of the Year” w ogólnoświatowym konkursie dla partnerów firmy Microsoft, „Złoty Bit” za realizację i
wdrożenie Centralnego Systemu Obsługi Ubezpieczeń (CSOU) w spółkach FIAT Ubezpieczenia oraz
„Certyfikat Telekomunikacyjny Wprost 2004” dla autorskiej platformy komunikacyjnej Applan
Communications Platform. 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
COMARCH-CDN S.A. jest czołowym polskim producentem oprogramowania do zarządzania firmą.
Od maja 2000 r. należy do Grupy COMARCH. Firma zdobyła wiele wyróżnień i nagród, między
innymi: Godło Promocyjne „TERAZ POLSKA” w 2004 r., tytuł „EURO LEADER 2004 w zakresie
produkcji oprogramowania” oraz tytuł „LIDER RYNKU 2004 dla najlepszej w Polsce firmy w zakresie
produkcji oprogramowania komputerowego”. W 2001 r. COMARCH-CDN uzyskał prestiżowy status
Microsoft GOLD Certified Partner w kategorii producentów oprogramowania.
Misją firmy jest zwiększanie satysfakcji Klientów i Partnerów poprzez dostarczanie nowoczesnych i
wydajnych systemów do zarządzania firmą.
COMARCH-CDN w swojej ofercie posiada oprogramowanie dla każdej firmy: CDN Egeria, CDN XL przeznaczone są dla średnich i dużych przedsiębiorstw; CDN OPT!MA, CDN Klasyka - to
oprogramowanie dedykowane małym i średnim firmom. Od 2000 r. udostępnia systemy CDN Egeria,
CDN XL i CDN OPT!MA w modelu ASP-CDN Online.
Unikalną przewagą firmy jest bardzo dobrze rozwinięta ogólnopolska sieć Autoryzowanych Partnerów
COMARCH-CDN, którą tworzy na dzień dzisiejszy ponad 650 firm. Aktualnie z rozwiązań firmy
korzysta ponad 40 000 Klientów, a programy COMARCH-CDN są zainstalowane na ponad 160 000
komputerów w Polsce.
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 odział firmy istnieje od 1992 r. W
trakcie swojej 12-letniej obecności w Polsce, firma zaangażowała się w liczne programy edukacyjne i
charytatywne. Wśród nich znalazły się takie inicjatywy społeczne jak „Gniazdo”, „Internet w Szkołach”
oraz „Partnerstwo dla Przyszłości” obejmujące opieką polskie dzieci.
Zapraszamy
do
odwiedzenia
polskiej
strony
firmy
Microsoft
pod
adresem:
http://www.microsoft.com/poland/
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

Monika Kretowicz
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: monikak@microsoft.com
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Michał Szafrański
DCS Computer Consultants Group Sp. z o.o.
tel. 0 22 548 60 00
fax: 0 22 548 60 01
kom. 501 742 407
e-mail: michalsz@dcs.pl

Monika Błotnicka
COMARCH-CDN S.A.
tel. 0 12 61 41 115
fax: 0 12 61 41 199
kom. 0 608 646 338
e-mail: Monika.Blotnicka@cdn.com.pl

Monika Moskwa
Rowland Communications
tel. 0 22 593 91 00
fax: 0 22 593 91 01
kom. 0 607 424 111
e-mail: m.moskwa@rowland.pl
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Marek Smaczny
Dyrektor handlowy

Michał Szafrański
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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
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E-mail: info@dcs.pl
http://www.dcs.pl
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