PRESS RELEASE

IPTelecom e KSTK - Knowledge Support Technology formam parceria para
disponibilização da plataforma Business Analytics na Cloud Empresarial
A IPTelecom, especialista em ambientes Cloud Empresarial e Segurança de Informação, e
a KSTK - Knowledge Support Technology, especialista em soluções empresariais de Business Intelligence e Analytics, disponibilizam solução de Performance Analytics em modelo
Cloud para o mercado nacional.
Lisboa, 2 de janeiro de 2017 – A IP Telecom e a KSTK Knowledge Support Technology
firmaram um acordo de parceria tecnológica. Esta parceria com a KTSK, empresa especializada em serviços de Consultoria e Plataformas de Software avançadas nos domínios da Análise da Performance das Organizações e Suporte à Decisão Estratégica e
Operacional, visa alargar o espetro de oferta da IP Telecom à área do Business
Analytics, com soluções focadas no suporte aos decisores nos seus processos de planeamento, análise e monitorização de performance do negócio, com base em indicadores e relatórios num contexto de informação de acesso simples, eficaz e estruturado.
Este acordo visa igualmente a melhoria das especificações técnicas da infraestrutura
de suporte aos serviços Cloud da solução KTSK no mercado, e a disponibilização imediata da Plataforma de Business Analytics da KSTK, na cloud da IP Telecom.
As soluções prontas para utilização incluem a KSTK Learning Analytics, plataforma destinada à gestão de informação de Educação para Governos, Municípios, Universidades
e Agrupamentos Escolares, e a KSTK Business Analytics destinada à gestão da informação e performance de negócio empresarial.
De acordo com Rui Ribeiro, Diretor Geral da IPTelecom, este acordo “insere-se no alargar da rede de parceiros aplicacionais com a seleção de soluções inovadoras e de arquiteturas de última geração, capazes de complementar a oferta da IP Telecom em
modelo Software as a Service, assente no nosso portfolio da marca CloudSolutions”.
Para José Veiga, Diretor Geral da KSTK - Knowledge Support Technology, a parceria
com a IPTelecom “permite garantir os maiores níveis de disponibilidade de serviço,
desempenho e segurança de informação aos nossos clientes empresariais nacionais,
garantindo que todos os nossos esforços de engenharia de desenvolvimento se insiram essencialmente nas funcionalidades das nossas soluções e sua usabilidade.“.
Sobre a IPTelecom
A IP Telecom, com o lema “Ligamos Negócios”, é um operador de telecomunicações
e serviços Datacenter e Cloud Computing, dedicado exclusivamente ao mercado empresarial. A sua oferta inovadora de soluções empresariais e administração pública é
reconhecida como de referência em Portugal.

PRESS RELEASE

A IP Telecom é uma empresa certificada ISO 27001 e presente em vários organismos
de Cybersegurança, pois considera fundamental demonstrar, de forma independente,
a importância que dá à Segurança da Informação dos seus clientes, em particular nos
seus processos operacionais e aplicacionais de suporte dos serviços do seu portfolio
Cloudsolutions, Hosting e Housing, assim como os DataCenters de Lisboa, Viseu e
Porto.
Sobre a KSTK
A KSTK - Knowledge Support Technology é uma empresa portuguesa que presta Serviços Profissionais de Consultoria em Estratégia e Performance Organizacional e de
Sistemas de Informação de Suporte à Decisão em vários países no mundo.
A plataforma de gestão de informação Business Analytics da KSTK constitui uma ferramenta inovadora, adaptável a qualquer contexto de negócio ou atividade, e capaz
de assegurar os melhores instrumentos de apoio à decisão e gestão de performance
aos vários níveis da gestão organizacional.
A empresa conta com a colaboração de profissionais com larga experiência em projetos nacionais e internacionais nestes domínios e que asseguram a cada projeto o seu
know-how e experiência sobre as melhores práticas mundiais.

