
Atos Unify 
Rešitve poslovnih telekomunikacij 

Skupina PSE je tehnološki, prodajni in servisni partner 

podjetja Atos Unify. Smo vodilni sistemski integratorji na 

področju govornih in podatkovnih komunikacij.  
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Rešimo vsak izziv. 
Zanima nas dolgoročno sodelovanje. 

          TELEFONSKI 

         APARATI 

         TELEFONSKE 

      CENTRALE           

   in APLIKACIJE 

        SKUPINSKO 
          DELO 
 
KLICNI CENTRI 

                                         Skupina Atos - Unify je vodilni ponudnik 
                             informacijsko-komunikacijskih rešitev 

 

                      Podjetje je danes, s svojim pristopom »Poenotenih 
                  komunikacij«, vodilno na trgu, saj s svojim pristopom 
               omogoča delovanje skupin, znotraj kateregakoli tipa 
            infrastrukture in informacijske tehnologije, kar omogoča 
         izboljšanje produktivnosti preko izkušnje skupnega 
     sodelovanja. 

   Atos Unify 



Rešitve, ki omogočajo pametno komunikacijo 
za ljudi organizacije in naprave 
 

Skupina Atos Unify je vodilni ponudnik informacijsko-komunikacijskih rešitev. 
Podjetje je danes, s svojim pristopom »Poenotenih komunikacij«, vodilno na 
trgu, saj s svojim pristopom omogoča delovanje skupin, znotraj kateregakoli tipa 
infrastrukture in informacijske tehnologije, kar omogoča izboljšanje 
produktivnosti preko izkušnje skupnega sodelovanja. 
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Uporablja več 
kot 33% 

Skupaj uporabniki 
 

+40 
milijonov 

Inovacije in patenti 
 

3.000+ 

Strateški del skupine 

Globalno vodilno podjetje na 
področju digitalne preobrazbe z 
letnim prometom 12 milijard evrov 
 
110.000   Prisotni v 
zaposlenih   73 državah 
 

Vizionarski in 
vodilni ponudnik 



Najnovejše inovacije za vaše digitalno 
delovno mesto 
 

Izdelki Unify se ponašajo z dolgo zgodovino tehnoloških inovacij, zanesljivostjo in 
prilagodljivostjo. 
Večkrat nagrajevano, intuitivno uporabniško izkušnjo zagotavljajo skoraj na 
katerikoli napravi in v kateremkoli načinu implementacije, v oblaku, pri lokalni 
namestitvi in v primeru hibridnih rešitev. 
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Sistemi in rešitve za govorno 
komunikacijo 
Ti sistemi povezujejo vse in 
ustvarjajo preprost in učinkovit 
komunikacijski sistem s programsko 
opremo in aplikacijami, ki jih vaši 
zaposleni uporabljajo vsak dan. 
Tako združujete telefonske klice, 
govorne nabiralnike, konferenčne 
zveze in druge komunikacijske 
kanale v eno samo poenoteno 
rešitev.

Skupinsko delo 

Rešitve podjetja Unify za 
zagotavljanje popolnoma 
integrirane rešitve, ki sinhronizirajo 
tehnologijo in usklajujejo 
uporabniško izkušnjo. Takšne 
komunikacije postajajo prepletene s 
poslovanjem podjetja in krepijo 
vlogo zaposlenih in skupinskega 
dela.

Klicni centri 
Namenske rešitve za izboljšanje 
komunikacije s strankami, ki 
izkoriščajo vse komunikacijske 
kanale. Te rešitve izboljšujejo 
odzivnost vašega podjetja in 
povečujejo zadovoljstvo strank z 
uporabo izvirnih orodij za 
optimizacijo dostopnosti in 
skupinsko delo. 

Telefonski aparati 
Telefonski aparati Atos Unify 
postavljajo standarde za odprto, 
poenoteno komunikacijo, ki 
povečuje produktivnost in izboljšuje 
potek dela z najuporabnejšo 
pisarniško napravo – telefonom.

Aplikacije 

Rešitve Unify združujejo več 
omrežij, naprav in aplikacij v eno 
platformo, ki je istočasno zelo 
preprosta za uporabo. 
Unify zagotavlja tudi namenske 
aplikacije za zagotavljanje posebnih 
potreb v industriji in za potrebe 
časovno kritičnih sistemov. 

Alarmni sistemi 
Sistemi, ki olajšujejo in optimizirajo 
poslovne procese in postopke 
opozarjanja v kombinaciji s klici v sili 
in varnostnimi incidenti ter 
izboljšujejo krizno komunikacijo. V 
kombinaciji z Unify telefonskimi 
centralami in aparati, ti sistemi 
zagotavljajo največjo stopnjo 
prilagodljivosti, dosegljivosti  in 
varnosti. 



O Atosu 
 
Atos, ki deluje v 73 državah, ima 110.000 zaposlenih in letni 
promet 12 milijard evrov je globalno vodilno podjetje na 
področju digitalne preobrazbe. Evropska številka ena v 
rešitvah iz oblaka, kibernetski varnosti in visoko zmogljivem 
računalništvu zagotavlja celovito upravljan hibridni oblak, 
Big Data rešitve, poslovne aplikacije in rešitve za digitalno 
delovno mesto. Skupina je svetovni partner Olimpijskih in 
Para olimpijskih iger in posluje pod blagovnimi znamkami 
Atos, Atos|Syntel in Unify. Atos je SE (Societas Europaea, 
evropska delniška družba) in je uvrščen na seznam CAC40 
pariškega delniškega indeksa. 
Poslanstvo Atosa je oblikovanje prihodnosti informacijske 
družbe. Njegovo strokovno znanje in storitve podpirajo 
razvoj znanosti, izobraževanja in raziskav z multikulturnim 
pristopom, kar prispeva k razvoju znanstvene in tehnološke 
odličnosti. Skupina po celem svetu omogoča svojim 
strankam in zaposlenim ter drugim članom družbe, da živijo, 
delajo in se razvijajo trajnostno v varnem informacijskem 
prostoru. 
 
 
Izvedite več o skupini Atos 
 
atos.net 
unify.com 
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O nas 
 
Smo vodilni sistemski integratorji na področju govornih in 
podatkovnih komunikacij. 
Naši ljudje imajo željo, predanost, spretnosti in znanje, s 
pomočjo katerih ustvarjajo širok spekter sodobnih rešitev. 
Naša vizija komunikacij bodočnosti povezuje komunikacije 
znotraj mobilnih, stacionarnih in korporacijskih omrežij. Z 
uporabo bogatih, intuitivnih vsebin so naše rešitve 
enostavne za uporabo in predstavljajo nov mejnik v načinu 
izmenjave informacij. Končni rezultat je sistem poenotenih 
komunikacij, ki v poslovanje naših strank prinaša veliko 
dodano vrednost. 
Podjetjem ponujamo kompleten spekter rešitev, ki 
vključujejo vse od povezovanja kompleksnih omrežij in IT 
okolij, do vsakdanjih komunikacijskih procesov. Ponujamo 
inovativne, varne in prilagodljive rešitve, ki poenotijo 
komunikacijske procese ne glede na tip in velikost podjetij. 
  
Kako delamo in kaj nam je pomembno 
Prepričani smo, da lahko rešimo vsak izziv. Smo fleksibilni 
in iznajdljivi zato vedno najdemo rešitev, ki je po meri 
stranke. Ne kompliciramo. Z vztrajnostjo in inovacijami 
obvladujemo še tako kritične situacije. 
Pri nas je znanje na prvem mestu. Smo eksperti z bogatim 
strokovnim znanjem in dolgoletnimi izkušnjami ter 
nenehno željo po učenju. 
Zanima nas dolgoročno sodelovanje. Zato je tako pri 
strankah, kot tudi dobaviteljih in sodelavcih fair- play na 
prvem mestu. Na nas se lahko zanesejo na besedo saj se 
zavzemamo za usklajenost prodaje in tehnike ter ne 
sadimo rožic. 
Verjamemo, da je hitrost izjemnega pomena. Zato smo 
vedno dosegljivi, v nizkem štartu, pripravljeni na hiter 
odziv. 
Vse to dosegamo s timskim delom. Med nami vlada 
kolektivni duh. Pozitivno pristopamo drug do drugega ter 
smo vedno pripravljeni pomagati sodelavcu. Imamo 
odprto komunikacijo in trdne medosebne vezi. 
Svoboda pri delu nam veliko pomeni. Nalog se lotevamo 
odgovorno. Cenimo samostojnost, samoiniciativnost in 
učinkovitost. 
 
Izvedite več o izdelkih Unify Atos iz naše ponudbe 
 
www.pse.si/sl/atos-unify/ 

 


