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Razvoj i implementacija
informatičkih rješenja
po mjeri !

Profil tvrtke

| Osnovni podaci |

Kako bi ostvarili progres, te se uspješno nosili s
misijom ulažemo u edukaciju ljudskih resursa

Osnutak: 1999. g.
Tip subjekta: društvo s ograničenom odgovornošću

omogućavajući:

(d.o.o.)
Adresa: Pape Ivana Pavla II 31, 21 000 Split, Hrvatska

 pohañanje seminara i polaganje stručnih ispita

Br. djelatnika: 21

 sudjelovanje i predavanje na konferencijama
 stjecanje certifikata (Microsoft, Cisco ... )


pohañanje tečajeva stranih jezika (engleski,

njemački, talijanski ...)

| Djelatnost |
Osnovna djelatnost Bit – Art Informatike d.o.o. je
izrada IT rješenja za praćenje poslovnih procesa po
mjeri korisnika, te razvoj informacijsko-tehnoloških
sustava

za

potporu

poslovnom

odlučivanju.

Naglasak je na BI (Business Intelligence) i DM
(Data Mining) područjima.
Rješenja

u

potpunosti

| Znanja i kompetencije |
Raspolažemo tehnologijom, ljudskim resursima i
znanjem na području različitih poslovnih procesa.
Stalnim stručnim usavršavanjima i uvoñenjima
poslovnih rješenja stječemo znanja koja uspješno

nastaju

iz

intezivnog

primjenjujemo na različitim područjima.

proučavanja poslovnih procesa na temelju čega se,
u suradnji s klijentom, formira rješenje prema
poslovnim potrebama. Upravo u analizi stvarnog
stanja

poslovanja

leže

odgovori

primjenom

individualnog pristupa što u konačnici rezultira
razvojem

i

implementacijom

prilagoñenog

IT

rješenja.

Uzimajući u obzir tehnološku osposobljenost i
poslovnu orijentaciju posjedujemo nekoliko MS
zlatnih kompetencija, primjerice Business Process
Integration Solutions, Data Management Solutions
(Business Intelligence specijalizacija) koje uspješno
i zadržavamo.

Bazirajući djelovanje na poslovnoj inteligenciji (BI) i
rudarenju podataka (DM) u posljednjih nekoliko
godina uspješno smo implementirali rješenja na
području

telekomunikacija,

bankarstva

| Poslovna orijentacija |

farmaceutske industrije, distribucije i logistike,
trgovine (retail) i dr. implementirajući pritom i

Vizija.

Težimo da nas se prepozna kao vodećeg

napredne sustave izvještavanja kojima se stjecao
pružatelja visoko kvalitetnih poslovnih rješenja i

uvid u svaku točku poslovnog procesa.

usluga na području IT djelatnosti od strane naših
korisnika, partnera, djelatnika i društva.

| Struktura djelatnika |
Bit – Art Informatika d.o.o. je od osnutka do danas
napredovala je u obimu i dinamici posla, kao i
kapacitetu
trenutačnim
stručnjaka.

ljudskih
brojem

resursa
od

što

se

odrazilo

dvadesetak

iskusnih

Misija.

Naš je cilj klijentu pružiti jednostavnost i

brzinu

pristupa

inteligentnim

informatičkim

rješenjima kao potpora poslovnom odlučivanju.

| Klijenti i partneri |
Naši su klijenti visoko cijenjene tvrtke s područja
RH, a pokrivaju različita područja poslovanja.
Kontinuirana poslovna suradnja se proteže i izvan
granica RH s naglaskom na tvrtke u Njemačkoj, te
susjednim zemljama (Slovenija, Srbija...).

Osim suradnje s mnoštvom drugih tvrtki, IT ili slične
orijentacije, ostvarujemo i kontinuiranu suradnju sa
splitskim znanstveno-obrazovnim institucijama.
Od 2007. godine smo Microsoft Gold Certified
Partner.
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