Oﬁcialus „Odoo“ partneris Lietuvoje
Pasitikime „Odoo“ nuo 2010

Padidinkite verslo efektyvumą su „Odoo“
Mes siekiame padėti įmonėms suskaitmeninti verslo procesus ir pagerinti darbuotojų darbo eigą naudojant „Odoo“.
Nuo 2010 metų siūlome profesionalius
verslo sprendimus su viena geriausių

verslo valdymo sistemų pasaulyje –
„Odoo“. Išaugome iki stiprios ir tarptautinės komandos, kuri pasirūpins projektu
nuo pradžių ir padės sėkmingai įdiegti
„Odoo“ verslo valdymo sistemą.

Mūsų paslaugos

„Odoo“ konsultavimas

„Odoo“ programavimas

„Odoo“ integracija

„Odoo“ priežiūra ir palaikymas

Mūsų projektų valdymo metodas
„Agile“ metodologija
„Agile“ metodologijos projektų
valdymas padeda lengvai prisitaikyti prie pokyčių ir greitai
pateikti sprendimus.

„Proof of Concept“ metodas
Metodas, padedantis įvertinti
sistemą įgyvendinant nedidelę
jos dalį.

Palaikymas ir priežiūra
Mes pasirūpinsime sistemos
palaikymu ir priežiūra po jos
įdiegimo.

„Workshop“ techninės dirbtuvės
„Workshop“ principas padeda pamatyti realų sistemos atvaizdavimą ir
apsispręsti dėl sistemos tinkamumo.

Sprendimai paremti
pridėtine verte
Kuriame „Odoo“ sprendimus,
pagrįstus pridėtine verte klientams.

Bendra vizija
Aiški ir bendra vizija apie
rezultatus lemia abiejų
pusių sėkmę.

Istorija

Stipri ir tarptautinė
„Odoo“ specialistų
komanda. Paslaugos
teikiamos visoje Europoje,
įmonė stabiliai auga.

Nuo 2010 metų sutaupėme daug
brangaus laiko, daugiau nei 100 klientų,
dešimtyje skirtingų šalių. Modernizavome darbo procesus ir padėjome jiems
pasiekti aukštesnį lygmenį įsidiegus
„Odoo“ ERP sistemą.

Dirbama tik su
tiesioginiais klientais,
teikiamos visos
projekto įgyvendinimo
paslaugos.
Pasiektas 10 darbuotojų
skaičius kompanijoje,
50 sėkmingai įgyvendintų projektų.

Įgyvendintas
pirmasis „Odoo“
projektas Lietuvoje.

2010

Pradėtos teikti
programavimo
paslaugos „Odoo“
partneriams visame
pasaulyje.

2011

Pradėta dirbti ir su
tiesioginiais klientais,
įgyvendinant projektą nuo
pradžios iki pabaigos.

2014

2015

2016

Šiandien

Mumis pasitiki

“

Noriu išskirti aukšto lygio „Versada“ komandos
profesionalumą, technines kompetencijas ir greitą
reakciją viso projekto įgyvendinimo metu. Su pasitikėjimu galime rekomenduoti „Versada“ kiekvienai
organizacijai, kuri susiduria su gamybinių procesų
optimizavimo iššūkiais, ar kuriai reikalingas
partneris įgyvendinant nestandartinius sprendimus „Odoo“.
Guillaume de Troostembergh,
„LPW Corporate“, Belgija

“

Bendradarbiaujame su „Versada“ jau nuo 2016 m.
Dėka jų profesionalaus požiūrio ir nestandartinių
sprendimų, galėjome sumažinti naudojamų
skirtingų įrankių skaičių ir automatizavome įmonės
procesus. Džiaugiamės galėdami lengvai gauti
verslo procesų ataskaitas, kurios yra pritaikytos
specialiai mūsų verslo poreikiams. „Odoo“ dėka
mūsų veikla yra sujungta su visa tarptautine
„Martes Specure“ komanda. Labai vertiname mūsų
bendradarbiavimą su „Versada“.
Ing. Michala Cipková,
„Martes Specure International“, Austrija ir Slovakija

Komanda
Mes esame profesionalių „Odoo“ specialistų komanda su giliomis „Odoo“ verslo valdymo sistemos diegimo žiniomis. „Versada“ turi stiprią ir tarptautinę patyrusių „Odoo“ sprendimų architektų, „Python“ programuotojų ir tarptautinio verslo plėtros vadybininkų komandą.
Paulius Sladkevičius
CEO & sprendimų architektas

Andrius Preimantas
Sprendimų architektas

Vadovauja svarbiausiems projektams bei
rūpinasi laimingais darbuotojais ir nepailstančiu
įmonės gyvenimu.

Turintis gilias technines žinias bei ilgametę
patirtį „agile“ projektų valdymo srityje.

Karolis Kalantojus
Vyr. programuotojas

Nick Wouters
CSO

Vadovauja programuotojų komandai ir
užtikrina, kad kiekvienas parašytas kodas
būtų idealus.

Vadovauja verslo plėtros, strateginiams bei
partnerysčių procesams.

Mads Jepsen
CEO Versada Danija,
Projektų vadovas

Renate Nielsen
CEO Versada Danija,
Konsultantė

Guðmundur Halldórsson
CEO Versada Islandija,
Konsultantas

Atstovas Danijos rinkoje su giliomis IT
architektūros žiniomis.

Atstovė Danijos rinkoje su plačiomis
vadybos žiniomis.

Atstovas Islandijos rinkoje su giliomis
ERP projektų žiniomis.

Mūsų vertybės
Mes siekiame kurti kokybiškus, laiką
taupančius „Odoo“ sprendimus.Vykdome
projektus remiantis skaidrumu ir lankstumu, tomis pačiomis vertybėmis, kuriomis
vadovaujamės ir kompanijos viduje. Tikime,
kad tai prisideda prie abipusės sėkmės.

Pirmenybė kokybei
Siekiame užtikrinti aukščiausią
kokybės lygį visose vykdomose
veiklose, kaip projektų valdymas,
programavimas bei įmonės
vidiniai procesai.

Nuolatinis tobulėjimas
Tobulėjame kasdien, investuodami ir pasitikėdami
kiekvieno darbuotojo noru prisidėti prie procesų
gerinimo. Vertiname darbuotojų polinkį į nuolatinį
profesinį augimą, leidžiantį augti tiek jiems, tiek
mums, kaip kompanijai.

Kuriama pridėtinė vertė
Kuriame sprendimus, atnešančius išmatuojamą vertę kompanijai bei jos procesams.

Užtikrintas skaidrumas
Esame sąžiningi, atviri, etiški ir
teisingi su kolegomis bei klientais. Vertiname lankstumą bei
skaidrumą, dalinamės informacija apie kompanijos veiklą viduje
bei su klientais.

Mūsų lokacijos
„Versada“ savo veiklą vykdo
daugelyje Europos šalių ir turi
tarptautinę komandą, įsikūrusią
Lietuvoje, Danijoje, Belgijoje
bei Islandijoje.

Biurų lokacijos
Klientų lokacijos
Latvija

Lietuva
Slovakija
Islandija

Danija

Nyderlandai

Anglija
Belgija
Vokietija
Austrija

Kontaktai

Lietuva

Danija

Islandija

Belgija

Paulius Sladkevičius
paulius@versada.eu
Tel.: +370 37 270701

Mads Jepsen
E - mail: mads@versada.eu

Guðmundur Halldórsson
E - mail: gudmundur@versada.eu
Tel.: +354 8946430

Nick Wouters
E - mail: nick@versada.eu
Tel.: +32 497555361

Kiti klausimai:
info@versada.eu
Tel.: +370 37 245885

Tel.: +45 4095 4570

Renate Nielsen
renate@versada.eu

