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UAB “Day Q” un SIA “Infotrust” apvienojas, izveidojot vienu no lielākajām
biznesa datu analītikas kompānijām Baltijas valstīs.
Uzņēmumi UAB “Day Q” un SIA “Infotrust” apvienošanos uzsāka 2021.gada 1.janvārī un šobrīd
noslēdzas iekšējo procesu integrācija. Apvienotais uzņēmums darbosies ar vienotu preču zīmi
“Infotrust” un Lietuvā darbosies kā UAB “Infotrust”, bet Latvijā kā SIA “Infotrust”. Uzņēmumu
reģistrācijas numuri nemainās. Apvienotās kompānijas Rīgas un Viļņas birojos šobrīd strādā vairāk kā
40 darbinieku un prognozētais apgrozījums 2021.gadam ir virs 5 miljoniem EUR.
“Infotrust”, kā “SAP Gold Partner” un “Qlik Master Reseller partner”, turpinās attīstību Baltijā un
ārvalstīs, piedāvājot plašu risinājumu spektru – no reāllaika datu pārvaldības platformām līdz
interaktīvām datu vizualizācijām, sniedzot uzticamu biznesa informāciju, kas nepieciešama kā
ikdienas, tā arī stratēģisku lēmumu pieņemšanai. Kā “Qlik Master Reseller” partneris Baltijas valstīs,
“Infotrust” turpinās attīstīt partneru tīklu Baltijas valstīs, nodrošinot raitu “Qlik” risinājumu ieviešanu
visu lielumu uzņēmumos dažādos sektoros, kā arī sniegs sertificētu “Qlik” apmācību pakalpojumus.
SAP virzienā “Infotrust” paplašinās darbību, palīdzot klientiem Baltijas valstīs ieviest inovatīvas datu
pārvaldības un analītikas platformas, kas darbojas privātos datu centros, mākoņpakalpojumos vai
hibrīdā infrastruktūrā.
Māris Svilāns, “Infotrust” vadītājs Latvijā: “IT sektors patlaban piedzīvo grandiozas izmaiņas, kuras
nosaka mākoņskaitļošanas risinājumu straujā izmantošana biznesā un nemitīgi augošais datu apjoms.
Biznesa datu analītikas jomā vienlaikus novērojam strauju datu vadības un datu analītikas saplūšanu
– desmitiem gadu šīs jomas tika traktētas kā divas atsevišķas disciplīnas. “Infotrust” darbība bija
orientēta uz datu pārvaldības kompetencēm, bet spēku apvienošana ar “Day Q” komandu, kuras
stiprās puses ir datu vizualizācija un analītika, rada jaunas iespējas gan esošajiem, gan topošajiem
klientiem.”
Ramūns Mazeļausks [Ramūnas Mazeliauskas], “Day Q” vadītājs Lietuvā: “Mūsu uzņēmumi sadarbojas
jau daudzus gadus, bet personīgie sakari ir nostiprinājušies jau ilgāk par divdesmit gadiem. Šo gadu
laikā esam izveidojuši lieliskas darba attiecības – gan komandu attieksme pret biznesu, gan abu
uzņēmumu kultūras vērtības ir ļoti līdzīgas. Neatšķiras arī viedoklis par savu pozicionēšanu tirgū;
daudzus gadus strādājošie cilvēki ir ieguvuši līdzīgu pieredzi un zināšanas. Mūsu komandām tas būs
ierastā darba turpinājums, jo nemainīsies ne biroju atrašanās vietas, ne uzņēmumu
kontaktinformācija. Apvienojot spēkus, savas stiprās puses izmantosim Baltijas valstu klientu vēl
kvalitatīvākai apkalpošanai, piedāvājot datu pārvaldības un datu analītikas risinājumus “no vienām
rokām”.”
Kas nemainās?

•

SIA “Infotrust” reģistrācijas numurs, adreses un konta numuri nemainās, arī visi pakalpojumu
sniegšanas nosacījumi paliek iepriekšējie.

Kas mainās?
•
•

Uzņēmuma UAB “Day Q” nosaukums mainās uz UAB “Infotrust”.
Jaunā interneta vietne https://theinfotrust.com startē 2021.gada jūlijā.

•
•

Jaunais logotips:
.
Darbinieku e-pasta adreses ar nobeigumu @dayq.eu mainās uz jauno domēnu @theinfotrust.com.
Darbinieku e-pasta adreses ar nobeigumu @infotrust.lv mainās uz jauno domēnu @theinfotrust.com
Turpmāk kopējā e-pasta adrese:
o Rīgas birojam: riga@theinfotrust.com
o Viļņas birojam: vilnius@theinfotrust.com

•
•

Klientus, partnerus un piegādātājus aicinām datu bāzēs, citos sadarbības un komunikācijas
dokumentos UAB “Day Q” nosaukumu nomainīt pret UAB “Infotrust”.
***
Par UAB “Day Q” (UAB “Infotrust”)
“Day Q” biznesa inteliģences jomā darbojas kopš 2011.gada un šobrīd ir “Qlik Master Reseller”
partneris Baltijas valstīs. Uzņēmums sniedz datu analītikas konsultāciju pakalpojumus un nodrošina
plaša spektra sertificētas “Qlik” mācības. “Day Q” strādā 17 “Qlik” eksperti, kuru stiprās puses ir dziļa
izpratne par klientu vajadzībām un desmitgadēs uzkrāta praktiskā pieredze biznesa datu analītikas
jomā.
Par SIA “Infotrust”
SIA “Infotrust” kopš 2000.gada izstrādā un piegādā SAP tehnoloģijās balstītus datu noliktavu un
biznesa inteliģences risinājumus. Uzņēmums ir augstu novērtēts Baltijas un Skandināvijas valstu tirgos,
pateicoties savām spējām risinājumus īstenot ātri un droši. “Infotrust” 29 darbinieku komanda ir datu
noliktavu un datu analītikas eksperti, kuriem ir pieredze “SAP HANA” un “SAP IQ” datu noliktavu
ieviešanā. Pēdējos piecos gados uzņēmums sevi ir pierādījis arī kā veiksmīgu “Qlik” partneri Latvijā.
Vairāk informācijas:
Māris Svilāns, SIA “Infotrust” valdes loceklis + 37129466498.
Ramūns Mazeļausks [Ramūnas Mazeliauskas], UAB “Day Q” direktors + 37069811420.
E-pasts: riga@theinfotrust.com
Jaunā interneta vietne no 2021.gada jūlija: www.theinfotrust.com

