Damovo dostarcza
DNVGL
(Germanischer Lloyd)
koncepcje
ukierunkowane na
przyszłość
"Damovo przekonało nas zwłaszcza spójną, technologicznie
dopracowaną i przyszłościową koncepcją”.

DNV GL

Branża:
Inspekcja i doradztwo
Region:
na całym świecie
Zatrudnienie:
ok. 16 000 pracowników
Obroty:
2 500 mln €
www.dnv.de
O DNV GL
W przeciągu kilku ostatnich
lat, Germanischer Lloyd
wyewoluowała z prostego
morskiego towarzystwa
klasyfikacyjnego w globalnie
uznawane przedsiębiorstwo
z zakresu inspekcji i
doradztwa w takich
obszarach jak ekspedycja,
olej i gaz oraz odnawialne
źródła energii. Proces ten
podkreśla przeniesienie
przedsiębiorstwa do nowej
siedziby, która wznosi się
nad Elbe, HafenCity oraz
historycznym Speicherstadt.
W 2013 r., Det Norske
Veritas (DNV) i
Germanischer Llyod
połączyły się w celu
utworzenia DNV GL.
Prowadzące działalność
w ponad 100 krajach,
16 000 fachowców pomaga
klientom w celu utworzenia
bezpieczniejszego,
mądrzejszego oraz bardziej
ekologicznego świata.

Zrozumienie
Germanischer Lloyd przewiduje zebrać
wszystkie 14 istniejących lokalizacji w
Hamburgu,
wraz
z
ich
1 600
pracownikami, do budynku, który jest w
stanie sprostać najnowocześniejszym
potrzebom. Otwarty krajobraz ma na celu
optymalizację
procedur
pracy,
aby
sprostać
ciągle
zwiększającym
się
indywidualnym wymaganiom klientów z
całego świata. Wraz z celem siedziby,
jakim jest promowanie komunikacji,
Damovo
zlecono
utworzenie
innowacyjnego rozwiązania z zakresu sieci
i współpracy względem coraz bardziej
wymagającego środowiska pracy w XXI w.
Rozwiązanie z zakresu sieci i komunikacji
zostało
opracowane
pod
względem
przeniesienia
do
nowego
budynku
biurowego. W ramach zaproszenia do
przetargu, Damovo wygrało z poważnymi
konkurentami.
Projekt
rozwiązania
uwzględniał również koncepcję zarządzania
dla sieci danych, a także dla komunikacji i
współpracy.
Dostarczenie
Z technicznego punktu widzenia, na
rozwiązanie z zakresu komunikacji składa
się Cisco Communications Manager dla
początkowo 2 000 użytkowników, które
obejmuje
pocztę
głosową,
fax,
MeetingPlace, ujednolicone usługi z zakresu
komunikacji i Cisco Contact Center. W tym
względzie kluczową rolę odgrywa integracja
głosowa i danych. Wszystkie funkcje telefonii
odbywają się za pośrednictwem miejsca
pracy PC i są powiązane z danymi
kontaktowymi
wszystkich
pracowników
globalnych. Usługi z zakresu komunikacji są
zintegrowane w jednym interfejsie i dostępne
bez przerywania ciągłości mediów.

funkcje
Druga faza obejmuje rozprzestrzenienie do
pozostałych miejsc w Niemczech, Europie i
kolejnych lokalizacji na całym świecie.

Damovo przekonało
nas zwłaszcza
spójną,
technologicznie
dopracowaną
i przyszłościową
koncepcją."
Stephan Brandt,
Kierownik Infrastruktury IT
w Germanischer Lloyd
w Hamburgu

Ulepszenie
"Nowa siedziba przedsiębiorstwa zbliża do
siebie wszystkich pracowników. Nowoczesna
architektura sprawia, że budynek ma otwarty i
komunikatywny charakter, co wspiera nowe
rozwiązanie z zakresu komunikacji i
współpracy, idealnie dopasowane," mówi
Stephan Brandt, Kierownik Infrastruktury IT w
Germanischer Lloyd w Hamburgu.
Damovo jest również odpowiedzialna za
niezawodne działanie takiego rozwiązania w
centrum danych Germanischer Lloyd. W
pierwszej fazie, w siedzibie przedsiębiorstwa
dla pracowników dostępne są nowe cechy i
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Damovo dostarcza technologie i rozwiązania które w
znaczącym stopniu wpływają na wydajność pracy w
przedsiębiorstwach na całym świecie.
Nasi klienci mogą korzystać z naszego czterdziestoletniego
doświadczenia, specjalistycznej fachowej wiedzy i rozległej sieci
naszych branżowych partnerów.
Poprzez nasze podejście konsultacyjne (rozumienie, dostarczanie
i udoskonalanie) współpracujemy z naszymi Klientami, celem
określenia w jaki sposób technologia może wspierać obecne jak
i przyszłe cele biznesowe.
Poprzez długoterminowe zaangażowanie pogłębiamy nasze
rozumienie, co umożliwia nam w dalszym ciągu dostarczanie i
dalsze działanie na rzecz usprawniania i poprawy sposobu
korzystania z technologicznych rozwiązań.
Nasza oferta obejmuje rozwiązania z zakresu Ujednoliconej
Komunikacji i Współpracy (UC&C), Sieci Korporacyjnych
(Enterprise Networks), Contact Center, Cloud i globalne
Managed Services
Damovo posiada regionalne biura w Europie i ma możliwość
świadczenia usług w ponad 100 krajach na całym świecie.
Niezależnie od sektora i położenia geograficznego dostarczamy
2000 naszych klientów narzędzi, jakich potrzebują dla stałego
usprawniania działalności swych przedsiębiorstw.
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