
Huawei obohatí digitální podnikání spuštěním programu Digital inCloud 

Bali (Indonésie) 26. října (PROTEXT/PRNewswire) - Společnost Huawei dnes 
představila svůj Digitální inCloud program pro období 2015-2016, který má za cíl 
propojit globální operátory a partnery a tím vytvořit „digitální ekosystém“. Toto řešení, 
představené na summitu 2015 Innovation & Transformation, umožní snadnou 
distribuci a obchodování mezi spotřebitelem, operátory a partnery digitálních 
produktů či služeb. Tohoto usnadnění bude dosaženo díky vylepšenému 
sjednocování obsahu a lepšímu řízení místních a globálních digitálních obsahů. 

Multimediální tiskovou zprávu si můžete prohlédnout zde: 

http://www.multivu.com/players/English/7671651-huawei-launch-digital-incloud-
program/ 

Nový program Digital inCloud zahrnuje: 

1. Digital inCloud Telecom Capability Cloud Service  

Digitální inCloud sjednocuje jako most mezi telekomunikačními operátory a partnery 
funkce globálních operátorů, například platby, upozornění na zprávy, hlasové a 
cloudové call centrum a analýzu obchodních operací, a další. Poskytuje kompletní 
služby svým partnerům, kteří tím získají „přístup ke všemu na jednom místě“. 
Zároveň také přináší firmám nový způsob, jak dosáhnout zpeněžení 
telekomunikačních služeb. Digital inCloud Telecom Capability Cloud Service dokončí 
v roce 2016 sloučení služeb více než 300 operátorů po celém světě. 

2. Global Service Innovation Cloud (GSIC)  

GSIC poskytne pro své globální partnery prostředí obchodní inovace a inkubace, 
založené na telekomunikačních možnostech, které zahrnují: informace od globálních 
operátorů o obchodních příležitostech, bezplatné získání informací o 
telekomunikačních možnostech cloudových služeb, inovaci fondů, snadné testování 
uživatelů operátory a další. Díky GSIC dosáhnou partneři snadněji inovací, 
komerčního spuštění a zpeněžení telekomunikačních obchodních činností. 

3. inTouch Partner Service 2.0  

Partnerský program InTouch propojuje k roku 2015 více než 2000 partnerů a 
poskytuje přes 200 tisíc digitálních služeb téměř 60 operátorům. Má v plánu propojit 
v roce 2016 více než 4000 partnerů, přes 35 tisíc digitálních služeb a více než 80 
operátorů. Dále byl spuštěn program inTouch Partner Service 2.0, který ještě více 
zlepší služby pro partnery a obsahuje vylepšení několika klíčových funkcí, jako je 
podepisování, spuštění služby, distribuce, vyrovnání, řízení kvality služeb a další. 

Divize společnosti Huawei pro oblast jižního Tichomoří také na summitu představila 
platformu Digital Transformation Standard Operating Procedure (DT SOP), jež 
nastavuje standardní operační postupy pro rychlé uvedení na trh (TTM), chytrý 
management a bezpečné operace pro operátory a partnery. DT SOP urychlí 
transformaci digitálních služeb operátorů v oblasti jižního Tichomoří a pomůže jim 



vytvořit hodnotový řetězec a „ekosystém“ digitálních služeb. To umožní partnerům 
propojeným přes inTouch zajistit rychlé zpeněžení služeb. Také to pomůže 
poskytovat digitální služby jako barevné video, hudbu, hry, sociální sítě, čtení a 
dosáhnout obchodního úspěchu.  

Platforma 3S DT SOP pomohla operátorovi Indonesia XL v realizaci projektu 
elektronického obchodování (DM - Digital Merchant) a dosáhnout v roce 2014 
zdvojnásobení příjmů ze služeb přidané hodnoty (VAS). Platforma se rovněž 
uplatnila u operátora Indonesia Indosat v projektu MCP (Smart Partner Project), což 
společnosti přineslo více než 35% růst příjmů ze služeb s přidanou hodnotou (VAS) 
v roce 2015. 

O společnosti Huawei   

Společnost Huawei je předním globálním poskytovatelem řešení informačních a 
komunikačních technologií (ICT= information and communications technology). 
170.000 zaměstnanců Huawei po celém světě je odhodláno vytvářet maximální 
hodnotu pro telekomunikační operátory, firmy a spotřebitele. Naše inovativní ICT 
řešení, produkty a služby se používají ve více než 170 zemích a regionech a slouží 
více než třetině světové populace. Huawei, založena v roce 1987, je soukromá 
společnost zcela ve vlastnictví zaměstnanců.  
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