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Preia controlul in fata invaziei dispozitivelor USB – Device
Control de la Endpoint Protector

Arhiva Moldova digitala

Descoperă, monitorizează, protejează și administrează datele confidenţiale - Symantec
Data Loss Prevention 12

Symantec Data Loss Prevention 12 reprezintă o soluție completă pentru securizarea datelor ce descoperă,
monitorizează, protejează și administrează datele confidențiale indiferent de locația sau de modul de utilizare al
acestora. [...]

O companie românească recunoscută în Europa pentru proiectele de succes, inovare și
etică

Premiile mediului de afaceri european atrag în fiecare an aplicanți de la cele mai prestigioase companii de pe
continent. Pentru a patra oară, companiei SIVECO i-a fost decernat titlul Ruban d’Honneur la categoria Infosys
Business of the Year Award. Trofeul atestă realizările excepționale obținute în afaceri, dinamica evoluției lor și
aplicarea standardelor etice și de calitate. [...]

Soluție software destinată protecției împotriva incendiilor

În cadrul proiectului LIFEWEAR - Mobilized Lifestyle with Wearables, finanțat de la bugetul de stat prin
Programul din PN II – Inovare, SIVECO Romania a dezvoltat o soluție software pentru supravegherea situațiilor
de incendiu. Cum funcționează? [...]

„Ne-am specializat în proiecte dificile cu milioane de beneficiari”

Românii sunt respectați și apreciați pentru know-how, profesionalism, creativitate și performanțe, spun oficialii de
la Bruxelles. [...]

„Pregătim tinerii să lucreze în locuri de muncă ce astăzi nu există, cu tehnologii
neinventate încă”

România a câștigat două din cele trei premii la categoria "Project Excellence in Medium-Sized Projects", la
Congresul Mondial „International Project Management Association”. [...]

SIVECO este principalul furnizor de servicii de integrare de sisteme din România, cu o cotă
de piaţă de 16.8%

Cel mai recent studiu realizat de International Data Corp (IDC) consolidează poziţia de lider deţinută de peste 10
ani de SIVECO în ierarhia furnizorilor de servicii IT din România. [...]

Despre software şi succes

…este vorba în cartea albă Software and Success realizată recent de International Data Corporation (IDC).
Aceasta îşi propune să prezinte câteva aspecte fundamentale legate de informatizarea organizaţiilor publice. [...]

Ce vârstă are eLearningul?
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Psihologul William Glasser spunea că reţinem 10% din ce citim şi 80% din ce experimentăm. Iată de ce nu mai
miră pe nimeni dezvoltarea spectaculoasă a eLearningului care face saltul de la învăţarea prin memorare la
învăţarea prin experiment.În august 2010, o căutare pe Google după e-learning oferea aproximativ 197.000.000
de referinţe. Azi apar peste 1.130.000.000. [...]

Consilierul personal al afacerii dvs lucrează 24 de ore din 24

V-aţi gândit vreodată că în cele câteva ore în care nu aţi avut acces la analiza businessului dumneavoastră aţi
pierdut o mare oportunitate? Şi totul pentru că nu aţi deschis la timp laptopul. Iată că de acum, consilierul
personal al afacerii dumnevoastră nu mai are liber. [...]

SIVECO mizează pe tehnologia cloud

De ce Cloud? Avantajele sunt importante pentru fiecare client: rapiditate, flexibilitate, accesibilitate şi costuri
semnificativ reduse. Iată cum a valorificat SIVECO Romania atuurile tehnologiei cloud. ADLIC este unul din cele
mai mari proiecte în cloud. [...]
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