КОМПАНІЇ ТА БІЗНЕС

Компанія Sitronics
трансформувалась у Seeton

і відтепер працює за новими
стратегічними пріоритетами

З

Оскільки компанія Seeton визначила
для себе нову стратегію роботи
на ринку, редакція журналу
провела розмову з її директором
Богданом Хорощаком.

начні зміни у бізнесі і нова стра‑
тегія Sitronics Telecom Solutions
Ukraine стали причиною вибо‑
ру нової назви Seeton, під якою за‑
раз і працює системний інтегратор.
Seeton зосередиться на розвитку
цифровізації в компаніях та держав‑
ному секторі в Україні, а також акти‑
візується поза її межами — у регіоні
Східної Європи та Кавказу. Оновлену
компанію очолив досвідчений керів‑
ник Богдан Хорощак, який перейшов
з посади директора IBM в Україні.

Seeton розвиває ІТ‑консалтинг, допо‑
магаючи клієнтам на основі аналіти‑
ки й прогнозування краще визначити
потреби бізнесу, комплексно розв’я‑
зувати завдання та якісно планувати
реалізацію ІТ‑проєктів.

Чому добре відома на ринку компанія вирішила поміняти назву та
візуальний стиль?

Які основні результати, досягнуті
компанією за останні роки, ще до
реорганізації, та у яких сферах?

У 2021 році компанія Sitronics змі‑
нила власника, у зв’язку з чим бу‑
ла сформульована нова стратегія
розвитку. Ми переглянули глибинні
засади, за якими працює компанія,
і саме ці зміни відображає новий
бренд. Seeton взяла на себе місію
допомагати бізнесу та суспільству
трансформуватися за допомогою
технологій.

Компанія розширила портфель по‑
слуг, насамперед у сфері телекому‑
нікацій. Серед реалізованих великих
проєктів: будівництво транспортних
мереж 3G/4G (IP MBH, LTE DWDM,
Metro DWDM) для покращення якості
зв’язку шляхом збільшення пропускної
спроможності мережі; впровадження
проєкту MNP (Mobile Number Portability)
для перенесення абонентських номе‑
рів від одного оператора до іншого;
комплексні системи автоматизації
процесу закупівлі; впровадження рі‑
шення для комутації та маршрутизації
F5 Networks тощо.

Яка тепер стратегія компанії? Чи
плануєте коригувати основні напрями своєї роботи?
Seeton зосередиться на пріоритет‑
них секторах, де найбільш потрібні
високопрофесійні ІТ‑рішення — те‑
лекомунікаційному та банківському,
промисловості, енергетиці, агро,
ритейлі. Також ми посилюватимемо
співпрацю з державним сектором,
щоб сприяти перетворенню України
на цифрову державу.

Стосовно бізнесу за кордоном,
Seeton вже відкрила представництво
в Азербайджані, де веде нові проєкти
з першими клієнтами і планує подаль‑
ший розвиток у Каспійському регіоні
та в сусідніх з Україною державах.

Ми доклали значних зусиль у під‑
вищенні компетенцій працівників,

розширенні та зміцненні партнерських
стосунків з вендорами: ACCEDIAN,
APC by Schneider Electric, Cisco,
Dell Technologies, ECI, F5 Networks,
Genesys, HP Enterprise, Huawei, IBM,
Lenovo, Microsoft, Oracle, Palo Alto
Networks, RedHat, SAP, SAS, Symantec,
TrendMicro, VMWare та іншими.
Які організаційні зміни планується здійснити у компанії для досягнення основних поставлених
завдань?
У Seeton вже сформовано команду
ключових керівників. Комерційним
директором восени цього року став
Сергій Приньов. Андрій Клюшніченко —
новий технічний директор, а Артем
Власюк — фінансовий директор, який
нещодавно приєднався до нашої ко‑
манди лідерів.
Ми максимально інвестуємо в коман‑
ду, інтелектуальний багаж і знання.
Тому в найближчі кілька років перш
за все вкладатимемо у розвиток ком‑
петенцій співробітників, розширення
команди та інтенсивне навчання фа‑
хівців з існуючих та нових продуктів.
У нас амбітні цілі, які ґрунтуються
на понад 20‑річному досвіді компа‑
нії в системній інтеграції і фаховому
баченні сучасних перспектив та по‑
треб на ринку.

Отримати більш детальну інформацію
про компанію Seeton можна на ресурсах:
https://www.seeton.pro/ua/,
https://www.facebook.com/SeetonGroup,
https://www.linkedin.com/company/seeton
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