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Felvásárlás a tanácsadási piacon
Közösen folytatja a Stratis és az XperTeam
A vezetési tanácsadási piac egyik meghatározó szereplője, a Stratis Vezetői és
Informatikai Tanácsadó Kft. részvényvásárlás útján részesedést szerez az XperTeam
ZRt.-ben, mely az üzleti intelligencia területének kiemelkedő szakértője.
„Egy közös munka során találtunk egymásra az XperTeam-mel, ahol a Stratis
fővállalkozóként dolgozott. Elég hamar nyilvánvalóvá vált, hogy a két cég nagyon sok
területen tudná erősíteni egymást” – mondja el a megállapodás kapcsán Juhász Miklós, a
Stratis vezető partnere. A Stratis immár ötödik éve építi megvalósítási képességét az
adatmenedzsment területén, mely adatokkal kapcsolatos stratégiai tanácsadási és
projektvezetési tevékenységének szerves kiegészítése. A cég adatmenedzsment szolgáltatásai
között megtalálható többek között az adattárház-építés, -kiaknázás, adatintegráció és migráció – világszinten vezető piaci megoldásokra (Microsoft portfolió, Talend, HP IDOL)
támaszkodva. Az XperTeam igazolt, rendkívül alapos szaktudással bír az adatmenedzsment
területén, különösen az Oracle alapú BI és adattárház építésben, mely nagyon jól összeillik a
Stratis szolgáltatásainak körével.
Az XperTeam és a Stratis kapcsolati hálójának, ügyfélbázisának, referenciáinak, szakértői
csapatainak, és termékportfoliójának összevonásával kívánja magasabb szintre emelni piaci
megjelenését.
„A Stratis számára ez minőségi ugrást jelent: a lassú, organikus bővülés helyett az eddigi
megvalósítási kapacitás kétszeresére teszünk szert az üzleti intelligencia, adatmenedzsment
területén” – mutat rá Juhász Miklós.
„A mi célunk a Stratis érdekeltség beemelésével az XperTeam portfoliójának és kiemelkedő
szakértelemének jelentős, új ügyfélkörrel való bővítése, valamint a növekedés biztosítása” –
utal céljaikra az új szervezeti felállás létrejötte kapcsán Makovi Zoltán Zsolt, az XperTeam
vezérigazgatója.
A most együttműködő két cég azt is felismerte, hogy a külföldi piacra lépésben komoly üzleti
potenciált jelent az XT termékportfoliója, és nemzetközi szinten is számottevő Oracle
szakértelme.
A Stratis életében nem először fordul elő, hogy vásárlás útján lép szintet az üzleti intelligencia
kompetencia bővítésében: legutóbb 2012-ben vásárolt fel céget az adatgazdálkodás,
adatmenedzsment szaktudás erősítése érdekében.

***
Szerkesztőknek:
A Stratisról
A Stratis, egymilliárd forint feletti éves forgalmával a hazai vezetési tanácsadási piac egyik
legnagyobb magyar tulajdonú szereplője. Szolgáltatásai között megtalálható a nagyvállalatok
digitális üzleti átalakulásának támogatása, a komplex, üzletileg kritikus projektek szakmai
menedzsmentje, az IT hatékonyságnövelés, az adatmenedzsment és üzleti intelligencia,
valamint az IT biztonság menedzsment. A cég jelenleg mintegy hatvan tanácsadóval és
fejlesztővel dolgozik.
Az XperTeamről
Az XperTeam Zrt. szakértői évtizedes szoftver-termék ismerettel és szolgáltatások
megvalósításában bizonyított tapasztalattal rendelkeznek. A tapasztalat elsősorban az Oracle
technológia és termékek területére koncentrált tudást jelent az Oracle adatbázis kezelőtől, az
Oracle korszerű dedikált termékein és fejlesztési eszközein keresztül az Oracle integrált
hardver-szoftver optimalizált termékekig. Az XperTeam kimondottan a döntéstámogatási és
üzleti intelligencia területét kiszolgáló informatikai megoldások szállítója.
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