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ഏത�ൊരു സ്ൊപനത്തി
നും �ങ്ങളുതെ ഐ.െതി. 
സുംബന്ധമൊയ ആവ
ശ്യങ്ങള്ക്ക് പൂര്ണ്ണമൊയും 
വതിശ്വസതിച്്ക് ആശ്രയതികൊ
വുന്ന സ്ൊപനമൊണ്ക് 
ത�ൊച്തി ഇന്ൊപൊര്ക്ക് 
ആസ്ൊനമൊയതി പ്രവ
ര്ത്തിക്കുന്ന സ്ക് ക�ബ
ര്തെ�്ക് എന്ന സ്ൊപനും.
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ആധുനിക ല�ോകത്ിന്റെ സ്പന്ദനം ഐ.ടി.ലേഖ�യില് 
അധിഷ്ിതേോണ്. ഐ.ടി.ലേഖ�യുന്ട വളര്ച്ചലയോ

ടുകൂടി ധോരോളം കോര്യങ്ങള് കോ�തോേസേില്ോന്ത ന്െയ്യുവോനം 
പരിേിതികള് ഉണ്ോയിരുന്ന പ�കോര്യങ്ങളിലം അനന്തേോയ 
സോധ്യതകള് തുറന്നുതരുകയും ന്െയ്തു. ഇത് ഓലരോ സ്ോപ
നങ്ങളുന്ടയും അഭൂതപൂര്വ്വേോയ വളര്ച്ചയ്ക് േോത്രേല് ല�ോക
ത്ിന്റെ തന്ന്ന വളര്ച്ചയ്കം കോരണേോയി. ഇന്ന് ല�ോകത്ിന് 
ഇന്ഫര്ലേഷന് ന്ടക് ലനോളജിയുന്ട സഹോയേില്ോന്ത ഒരു
നിേിഷം ലപോലം പ്രവര്ത്ിക്ോന് സോധിക്കുകയില്. നമ്മുന്ട 
ന്കോച്ചുലകരളത്ിലം ഇതുന്തന്നയോണ് അവസ്. എന്നോല് 
നമ്മുന്ട നോട്ിന്� ഒട്ടുേിക് ലകോര്പ്പലററ്് സ്ോപനങ്ങളിലം 
ഐ.ടി.ഡിപ്പോര്ട്ന്േന്റുകള് ഉന്ണ്ങ്ിലം അതിന്റെ സോധ്യത
കള് ലവണ്ത്ര പ്രലയോജനന്പ്പടുത്ോന് പ� സ്ോപനങ്ങള്ക്കും 
സോധിക്ോറില്, അന്ല്ങ്ില് ഒരു ഒരു െീഫ് ഇന്ഫര്ലേഷന് 
ഓഫീസന്റലയോ, െീഫ് ന്ടക് നിക്ല് ഓഫീസന്റലയോ നി
യേിക്ോന് ഒരു ഇടത്രം സ്ോപനത്ിന് സോധിക്ോറുേില്. 
ഇത്രം സോഹെര്യത്ില് ഏന്തോരു സ്ോപനത്ിനം തങ്ങ
ളുന്ട ഐ.ടി. സംബന്ധേോയ ആവശ്യങ്ങള്ക്് പൂര്ണ്ണേോയും 
വിശ്വസിച്ച് ആശ്രയിക്ോവുന്ന സ്ോപനേോണ് ന്കോച്ചി 

ഏത�ൊരു 
സുംരുംഭത്തിതറെയും 

തെ�്ക് ് നൊളജതി  
�ണ്സല്ട്ടറെൊയൊണ്ക് 

സ്ക് ക�ബര്തെ�്ക് 
പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന�്ക്.
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ഇന്ലഫോപോര്ക്് ആസ്ോനേോയി പ്രവ
ര്ത്ിക്കുന്ന സ് കകബര്ന്ടക് എന്ന 
സ്ോപനം. േന്റ്ോരര്ത്ഥത്ില് പറഞ്ോ
ല് ഏന്തോരു സംരംഭത്ിന്റെയും ന്ടക് ലനോ
ളജി കണ്സല്ട്റെോയോണ് സ് കകബ
ര്ന്ടക് പ്രവര്ത്ിക്കുന്നത്. സ്ോപനം 
നല്കുന്ന ലസവനങ്ങലളക്കുറിച്ചും പ്രവ
ര്ത്നങ്ങലളക്കുറിച്ചും സ്ോപനത്ിന്റെ 
സോരഥിയും രോജ്യന്ത് പ്രമുഖ ഐ.ടി. 
വിദഗ്ദനേോയ സുലരഷ് കുേോര് വിജയഗോ
ഥയുേോയി സംസോരിക്കുന്നു.

ലകരളത്ിന്� പ്രമുഖ ലകോര്പ്പലററ്് 

സ്ോപനങ്ങളോയ മുത്തൂറ്്, ന്െമ്മണ്ണൂര്, 
േരിക്ോര്, കഹലക്ോണ് തുടങ്ങി അലനകം 
സ്ോപനങ്ങളില് െീഫ് ന്ടക് നിക്ല് 
ഓഫീസര് ആയി പ്രവര്ത്ിച്ചിരുന്നു 
സുലരഷ്. ഈ കോ�യളവില് ഐ.ടി സം
ബന്ധേോയ സംശയ നിവോരണത്ിനോയി 
പ� സ്ോപനങ്ങളും സുലരഷിന്ന ബന്ധ
ന്പ്പട്ിരുന്നു. അലപ്പോള് അലദേഹത്ിന് ഒരു 
കോര്യം േനസ്ി�ോയി, ലകരളത്ിന്� 
അപൂര്വ്വം സ്ോപനങ്ങള്ക്് േോത്രലേ 
ഐ.ടി. ഡിപ്പോര്ട്് ന്േലറെോ, െീഫ് ഇന്ഫ
ര്ലേഷന് ഓഫീസലറോ ഉള്ളൂ എന്ന്. ഇതില് 

അപൂര്വ്വം െി� സ്ോപനങ്ങള്ക്് േോത്രലേ 
വ്യക്തേോയ ഐ.ടി. പ്ോനകള് ഉണ്ോയി
രുന്നുള്ളൂ എന്നും. അതോയത് ഒട്ടുേിക് 
സ്ോപനങ്ങളിലം ഐ.ടി. ഡിപ്പോര്ട്് ന്േ
ന്റുകള് ഉണ്ോയിരുന്നുന്വങ്ിലം അവന്യോ
ന്നും കോര്യക്ഷേേോയി പ്രവര്ത്ിച്ചിരുന്നില്. 
ഐ.ടി. ഡിപ്പോര്ട്് ന്േന്റുകള് ഇല്ോതിരുന്ന 
സ്ോപനങ്ങള്ക്ോകന്ട് ഒരു ഐ.ടി. 
കണ്സല്ട്റെിന്റെ ആവശ്യവുമുണ്ോയിരു
ന്നു.അങ്ങന്നയോണ് സുലരഷ് കുേോര് 2016ല് 
സ് കകബര്ന്ടക് എന്ന സ്ോപനത്ിന് 
തുടക്ം കുറിക്കുന്നത്. എറണോകുളത്് 
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തൃക്ോക്രയില് 2 സ്റോഫ് േോത്രേോയി 
ഒരു ന്പ്രോകപ്രറ്ര്ഷിപ്പോയി തുടക്ം 
കുറിച്ചതോണ് ഈ സ്ോപനം. സുലരഷി
ന്റെ സുഹൃത്ം പോലേരി ഗ്രൂപ്പിന്റെ ന്െ
യര്േോന് ആറെ് േോലനജിങ്ങ് ഡയറക്ട
റുേോയ അബ്ദുള് കരീേിന്റെ അകേേിഞ് 
സഹകരണവും ഈ സേയത്് സ് കക
ബര്ന്ടകിന് �ഭിച്ചിരുന്നു.

തുടക്ത്ില് ന്വറും ഒരു സ്ോപന
ത്ിന്റെ ഐ.ടി. കണ്സല്ലട്ഷന് 
േോത്രേോയിരുന്നു സ്ോപനത്ിന് �ഭി
ച്ചിരുന്നത്. പ� ലകോര്പ്പലററ്് സ്ോപ
നങ്ങളും ഐ.ടി. ലേഖ�യില് പ�വിധ 
പ്രശ് നങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും ലനരി
ട്ിരുന്ന കോ�േോയിരുന്നു. പ്രലത്യകിച്ച് 
പ� സ്ോപനങ്ങളും ഒരു പുതിയ ലസോ
ഫ്റ് ന്വയര് വോങ്ങുല്ോഴം േറ്ം. അതി
ലമേല് ധോരോളം പുനകൃേീകരണങ്ങളും 
േറ്ം നടത്ിയിരുന്നു. ഈ പ്രശ് നങ്ങന്ള 
വ്യക്തേോയി പഠിക്കുകയും േനസ്ി�ോ
ക്കുകയും ന്െയ്ത സ് കകബര്ന്ടക്, ഈ 
ലേഖ�യില് ന്പ്രോജക്ട് േോലനജ് ന്േറെ് 
കണ്സല്ട്ന്സി നല്കുകയും ഓലരോ 
സ്ോപനങ്ങളുന്ട പ്രശ് നങ്ങള്ക്കും കൃ
ത്യേോയി പരിഹോരം നല്കുകയും 
അവരുന്ട ഐ.ടി. ഇന്ഫോസ്ട്രക്െറിന്ന 
ആധുനിക നി�വോരത്ില�യ്ക് ഉയര്ത്
കയും ന്െയ്തു. ഇലതോന്ടോപ്പം സ്ോപന
ങ്ങളുന്ട ഐ.ടി. ബഡ്ജറ്ിങ്ങ്, ഐ.ടി. 
ഇന്ഫോസ്ട്രക്െര് ഓഡിറ്ിങ്ങ് (ക്ലൗഡ് 
ഓഡിറ്ിങ്ങ്, ഫയര്വോള് ഓഡിറ്ിങ്ങ്, 
ന്സര്വര് ഓഡിറ്ിങ്ങ് ), ന്നറ്് വര്ക്ി
ങ്ങ് അഡ് കവസ്, ഐ.ടി. ഇന്ഫോസ്ട്ര
ക്െര് ഇംപ്ിന്േലറെഷന് അഡ് കവസ് 
എന്നിവയും സ്ോപനം നല്കിവരുന്നു. 
േോത്രേല് ഐ.ടി. ഡിപ്പോര്ട്് ന്േന്റുകള് 
ഇല്ോത് അന്ല്ങ്ില് ഒരു െീഫ് ഇന്ഫ
ര്ലേഷന് ഓഫീസന്റ നിയേിക്ോന് 

സോധിക്ോത് സ്ോപനങ്ങളുന്ട ഐ.ടി. 
അനബന്ധ പ്രവര്ത്നങ്ങളും സ് കക
ബര്ന്ടക് ഏന്റ്ടുക്കുകയും വിജയകര
േോയി അവര്ക്് ലസവനങ്ങള് നല്കു
കയും ന്െയ്തു. ഇതിന്റെ ഫ�േോയി ഇന്ന് 
സ് കകബര്ന്ടക് ഈ ലേഖ�യില് 
തങ്ങളുന്ട അനിലഷധ്യസ്ോനം അര
ക്ിട്ടുറപ്പിച്ചു കേിഞ്ഞു. എന്.ബി.എഫ്.
സി., േോനഫക്െറിങ്ങ്, റീന്ടയില്, 
കഹപ്പര്േോര്ക്റ്്, ഇ�ല്രേോണിക് സ്, 
േീഡിയ, ഫി�ിം ഇന്ഡസ്ട്രി, ന്ഹല്ത്് 
ന്കയര് എന്നിങ്ങന്ന ബിസിനസ്ിന്റെ 
സേസ്ത ലേഖ�കളിലം സ് കകബര്ന്ട
ക്ിന്റെ ലസവനം �ഭ്യേോണ്.

ലകരളത്ിലം ഇന്ത്യയിന്� േറ്് സം
സ്ോനങ്ങളിലം ഇന്ത്യയ്ക് പുറത്േോയി 
ധോരോളം കസ്റലേേ് സുേോയി സ് കകബ
ര്ന്ടക് പടിപടിയോയി വളര്ന്നു. അങ്ങന്ന 
2019-ല് തൃശ്ശൂരില് സ്ോപനത്ിന്റെ 
രജിലസ്റര്ഡ് ഓഫീസ് പ്രവര്ത്നം 
ആരംഭിച്ചു. തുടര്ന്ന് 2020ല് പോ�ക്ോ
ട് േണ്ണോര്ക്ോടും സ് കകബര്ന്ടക്ിന്റെ 
ഓഫീസ് പ്രവര്ത്നം ആരംഭിച്ചു. 2021ല് 
ന്കോച്ചിയിന്� ഓഫീസ് ഇന്ലഫോ പോ
ര്ക്ില�ക്് ലകോര്പ്പലററ്് ഓഫീസ് 
ആയി േോറ്ി സ്ോപിക്കുകയും ന്െയ്തു. 
ഇന്ന് ഏഷ്യ, ആഫിക്, യൂലറോപ്പ് എന്നീ 
ഭൂഖണ്ഡങ്ങളില് നിരവധി സ്ോപനങ്ങ
ളോണ് സ് കകബര്ന്ടകിന്റെ ലസവനം 
പ്രലയോജനന്പ്പടുത്ന്നത്. 
സ്കൈബര്ടെൈ്എങ്ങ്െ
വ്യത്യസ്ഥമാകുന്നു
ഒരു സ്ോപനത്ിന്� ന്സയില്സ്, 
പര്ലച്ചസ്, ഫിനോന്സ് തുടങ്ങിയ ഡി
പ്പോര്ട്് ന്േന്റുകള്ക്ോവശ്യേോയ ലസോ
ഫ്റ് ന്വയറുകളുന്ട ആവശ്യകതലയക്കു
റിച്ച് പഠിച്ച് അവ കൃത്യേോയി 
ഇംപ്ിന്േന്റെ ന്െയ്യുന്നതോണ് സ് കക

ബര്ന്ടക് പിന്തുടരുന്ന രീതി. ആദ്യ
േോയി ഒരു സ്ോപനത്ിന് ലസോഫ്റ് ന്വ
യര് സംബന്ധേോയ ആവശ്യങ്ങള് ഉലണ്ോ 
എന്ന് േനസ്ി�ോക്കുകയും ഉന്ണ്ങ്ില് 
അത് ഓലരോ ഡിപ്പോര്ട്് ന്േന്റുകളുന്ടയും 
സുഗേേോയ പ്രവര്ത്നത്ിന് അത്യ
ന്തോലപക്ഷിതേോലണോന്യന്ന് കൃത്യേോയി 
പഠിക്കുകയും ന്െയ്യുന്നു. തുടര്ന്ന് ഭോവിയില് 
എന്ന്തല്ോം ആവശ്യങ്ങള് ഓലരോ ഡി
പ്പോര്ട്് ന്േറെിനം ലവണ്ിവരുന്േന്നുന്േല്ോം 
സ്ോപനത്ിന്� എല്ോ ഡിപ്പോര്ട്'് ന്േ
ന്റുകളുേോയി െര്ച്ചകള് നടത്ി ബിസി
നസ്് റിക്വയര്ന്േറെ് ലഡോകയുന്േറെ് 
തയ്ോറോക്കുന്നു. അതിന് ലശഷം ആ 
സ്ോപനത്ിന് ആവശ്യമുള്ള രീതിയില് 
ഏറ്വും യൂസര്ഫണ്് �ി ആയ ഒരു 
ലസോഫ്റ് ന്വയറിനോയി ന്പ്രോഡക്ട് ഐഡ
റെിഫിലക്ഷനം ഇവോലലവഷനം ന്െ
യ്യുകയും പ്രസ്തുത  ക്നിയുേോയി എഗ്ി
ന്േറെ് തയ്ോറോക്കുകയും ന്െയ്യുന്നു. ഈ 
സോഹെര്യത്ില് ഈ ന്പ്രോജക്ടിന്റെ 
ഓലരോ സ് ലറ്ജിലം ന്െലയ്ണ് കോര്യ
ങ്ങള്ക്് കൃത്യേോയ ലേല്ലനോട്ം വഹി
ക്കുന്നത് സ് കകബര്ന്ടക്ോണ്. തുടര്ന്ന് 
ആ ന്പ്രോജക്ട് പ്രവര്ത്ന സജ്ജേോക്കു
ന്നു, ഈ സേയത്് ന്പ്രോജക്ടിന്ന കൃ
ത്യേോയി നിരീക്ഷിക്കുകയും അതില് 
അപോകതകലളോ േോറ്ങ്ങലളോ ഉന്ണ്ങ്ി
ല് അത് കസ്റേറുന്ട ആവശ്യത്ിനത
കുന്ന രീതിയില�ക്് േോറ്ി എന്ന് ഉറ
പ്പുവരുത്കയും ന്െയ്യുന്നു. തുടര്ന്ന് 
ന്പ്രോജക്ട് കസ്റേര്ക്് ഹോന്ഡ്ഓവര് 
ന്െയ്യുന്നു. ഇങ്ങന്ന ഒരു ന്പ്രോജക്ടിന്റെ 
ഓലരോ ഘട്ത്ിലം കൃത്യേോയ ലേല്ലനോ
ട്ം നടത്ിയോണ് സ് കകബര്ന്ടക് 
ഓലരോ ന്പ്രോജക്ടുകളും ഹോലറെോവര് ന്െ
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യ്യുന്നത്.
ഇത്രയും നീണ് ന്പ്രോസീജിയര് ന്െ

യ്യുന്നതിന്റെ കോരണം ഒട്ടുേിക് സ്ോപ
നങ്ങളും ഒരു പുതിയ ലസോഫ്റ് ന്വയര് 
വോങ്ങുല്ോള് തങ്ങളുന്ട യഥോര്ത്ഥ 
ആവശ്യം എന്തോന്ണന്ന് വ്യ
ക്തേോയ പഠനം നടത്
കലയോ സ്ോപനത്ി
ന്� വ്യത്യസ് 
ഡിപ്പോര്ട്'് ന്േന്റു
കളുേോയി തുറന്ന 
െര്ച്ചകള് നട
ത് ക ല യ ോ , 
തങ്ങളുന്ട ലസോ
ഫ്റ് ന്വയറില് 
എന്ന്തല്ോേോ
ണ് ആവശ്യന്േ
ന്ന് കൃത്യേോയി 
പ റ യ ോ റു േ ി ല് . 
ഇത്രം സോഹെര്യ
ങ്ങളില് പൂര്ത്ീകരിച്ച 
ലസോഫ്റ് ന്വയറുകളില് പുനക്ര
േീകരണങ്ങള് വീണ്ം വീണ്ം ന്െലയ്
ണ്ി വരും. ഇത് കസ്റേര്ക്കും സര്വ്വീസ് 
ന്പ്രോകവഡര്ക്കും അധിക ധനനഷ്ട
ത്ിനം സേയ നഷ്ടത്ിനം കോരണ
േോകും. ഇത്രം പ്രശ് നങ്ങള് ഒേിവോ
ക് ോ ന ോ ണ്  ല േ ല് പ്പ റ ഞ് 
ഘട്ംഘട്േോയുള്ള പ്രവര്ത്നങ്ങള് 
ലവണ്ിവരുന്നത്. ഇതില്നിന്നും നോം 
േനസ്ി�ോലക്ണ് കോര്യന്േന്ന്തന്നോല് 
ഉപലഭോക്തോവിന്റെ യഥോര്ത്ഥ ആവശ്യ
ങ്ങള് േനസ്ി�ോക്ി അവരുന്ട സ്ോ
പനത്ിന് പൂര്ണ്ണോേോയും ലയോജിച്ച 
രീതിയിലള്ള ഐ.ടി. ന്സോ�യൂഷന് 
നല്കുക എന്നതോണ് സ് കകബര്ന്ട
ക്ിന്റെ �ക്ഷ്യം. ഇതിനോ�ോണ് സം
തൃപ്തരോയ കസ്റലേേ് സ് േറ്ള്ളവര്ക്കും 
സ് കകബര്ന്ടക്ിന്ന നിര്ലദേശിക്കു
ന്നത്. ഐ.ടി. ലേഖ�യില് കൂടുതല് 
ലസവനങ്ങള് വ്യോപിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ 

ഭോഗേോയി ന്തോേി
�ോളികന്ള സ്ോ
പനത്ിന്റെ ഭോ
ഗേോക്ിന്ക്ോണ്് 
Founderphoenix.
com, ManagerIT.
com, Vanithajobs.

com, Directsocials.
com, virtualitacademy.

in  തുടങ്ങി പ� ഉപസ്ോ
പനങ്ങളോക്ി േോറ്ോനള്ള 

നടപടികള് നടന്നുന്കോണ്ിരിക്
കയോണ് 
Founderphoenix.com
സ് കകബര്ന്ടക്ിന്� മുഴവന് ന്തോേി
�ോളികന്ളയും ഇന്ടോപ്രണര്േോര് ആക്കുക 
എന്ന വ�ിയ വീക്ഷണേോണ് സ്ോപ
നത്ിന്റെ സ്ോപകന് സുലരഷ് കുേോ
റിനള്ളത്. അതിന്റെ ഭോഗേോയോണ് 
ഫലൗണ്ര് ഫിനിക് സ് രൂപീകരിച്ചി 
രിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിന്� ലകോര്പ്പലററ്് 
ലേഖ�യിലം, എം.എസ്.എം.ഇ. ലേഖ
�യിലമുള്ള സ്ോപനങ്ങള്ക്് ഇന്സ്റ
റെോയി ഉപലയോഗിക്ോവുന്ന രീതിയില
ള്ള വ്യത്യസ്യിനം ലസോഫ്റ് ന്വ യറുകള് 
പരിെയന്പ്പടുത്കയും, ഇംപ്ിന്േറെ് 
ന്െയ്ത് നല്കുക എന്നതുേോണ് ഫലൗണ്ര് 
ഫീനിക് സിന്റെ �ക്ഷ്യം. ERP, HRMS, 
CRM, Finance Software ഇങ്ങന്ന ഓലരോ 
സ്ോപനത്ിനേോവശ്യേോയ ഐ.ടി. 
ന്സോ�യൂഷന് നിര്വ്വഹിച്ച് നല്കുന്നത് 
ഫലൗണ്ര് ഫിനിക് സ് ആണ്. േോനഫോ
ക്െറിംഗ്, ഇ�ല്രേോണിക് സ്, എഡയു
ലക്ഷന്, ല�ോജിസ്റിക് സ്, ന്ഹല്ത്് 
ന്കയര് എന്നിങ്ങന്ന 15 വ്യത്യസ് 
ലേഖ�കളി�ോണ് ഫലൗണ്ര് ഫിനിക് സി
ന്റെ ലസവനം �ഭ്യേോക്കുക. ലസോഫ്റ് ന്വ
യര് ഇംപ്ിന്േലറെഷന്, ലപ്രോജക്ട് 
കടംക�ന്, ലപ്രോജക്ട് ലറോള് ഔട്് 
പ്ോന്, ന്ടസ്റ് റണ് ലപ്രോസസ്, എക് സി
കയൂഷന് എന്നിങ്ങന്ന ധോരോളം ലേഖ
�കളിലന്ട സഞ്ചരിച്ചോയിരിക്കും ഫലൗണ്ര് 
ഫിനിക് സ് ഒരു ലപ്രോജക്ട് ഇംപ്ിന്േറെ് 
ന്െയ്യുന്നത്.
ManagerIT.com
ഐ.ടി. ലേഖ�യിലള്ള േോലനജര് ന്�
വ�ിലള്ള ന്പ്രോഫഷണലകള്ക്് പുതിയ 
ലജോ�ികള്ക്് രജിസ്റര് ന്െയ്ോവുന്ന 
ലപോര്ട്�ോണ് managersit.com. ഇലതോ

ന്ടോപ്പം ബ്ോന്റുകള്ക്കും, ലകോര്പ്പലററ്് 
സ്ോപനങ്ങള്ക്കും തങ്ങള്ക്ോവശ്യമു
ള്ള ഉലദ്യോഗോര്ത്ഥികള്ക്ോയി ഈ 
ലപോര്ട്�ില് രജിസ്റര് ന്െയ്ോവുന്നതോണ്. 
virtualitacademy.in
ഐ.ടി. ലേഖ�യില് മുന്പരിെയമുള്ള 
വര്ക്കും, ഇല്ോത്വര്ക്കുേോയി സ് കക
ബര്ന്ടക് ന്വര്ച്ച്വല് ഐ.ടി. അക്ോ
ഡേി എന്ന പ്ോറ്് ലഫോേിലന്ട വിവിധ
യിനം ലകോേ് സുകളും അവതരിപ്പി 
ക്കുന്നുണ്്. ഐ.ടി ലകോേ് സുകള് പോസ്ോയ 
ഓലരോ ഉലദ്യോഗോര്ത്ഥിക്കും അവരവരു
ന്ട ലേഖ�യിന്� ഏറ്വും പുതിയ ന്ട
ക് ലനോളജികന്ളക്കുറിച്ചും, ആനകോ�ിക 
അപ് ലഡഷലനക്കുറിച്ചും വ്യത്യസ്തരം 
ലകോേ് സുകള് നല്കുന്നു. ഓലരോ ഉലദ്യ
ോഗോര്ത്ഥിയും ആഗ്ഹിക്കുന്ന ലജോബ് 
ന്പ്രോകഫ�ില�ക്് എത്വോന് അവന്ര 
സഹോയിക്കുന്നതോണ് ഈ ലകോേ് സു
കള്. ഇതിനോയി ന്റലക്ോര്ഡ് ന്െയ്ത 
വീഡിലയോ ക്ോസ്സുകളും ക�വ് 
ഓണ്ക�ന് ക്ോസ്സുകളും ലപോര്ട്�ില് 
ഉലദ്യോഗോര്ത്ഥികള്ക്് �ഭ്യേോണ്. ന്വ
ര്ച്ച്വല് ഐ.ടി. അക്ോഡേിയിലന്ട ഒരു 
ഐ.ടി. സ്ോപനത്ില�ക്് ഐ.ടി. 
േോലനജര്, ന്പ്രോജക്ട് േോലനജര്, സിസ്റം 
അഡ്ിന് തുടങ്ങിയവര്ക്ോയി ഇന്ഡ
സ്ട്രിക്് ആവശ്യമുള്ള രീതിയില് 
ഡികസന് ന്െയ്ത ലകോേ് സുകളില് ആണ് 
പരിശീ�നം നല്കുന്നത്. ഈ ലകോേ് സ് 
വിജയകരേോയി പൂര്ത്ിയോക്കുന്നവര്ക്് 
സ്ോപനം സര്ട്ിഫിക്റ്് നല്കുകയും, 
ന്പ്യ് സ് ന്േറെ് നല്കുകകയും ന്െയ്യും. 
പൂര്ണ്ണേോയും ഓണ്ക�നിലന്ടയോയി
രിക്കും ലകോേ് സുകളും പരീക്ഷകളും 
നടത്ന്നത്.
Vanithajobs.com
സ്തീ ശോക്തീകരണം �ക്ഷ്യേോക്ി സ് കക
ബര്ന്ടക് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഡിവിഷ
നോണ് vanithajobs.com പൂര്ണ്ണേോയും 
സ്തീകള്ക്് േോത്രേോയി തയ്ോറോക്ിയി
രിക്കുന്ന ലജോബ് ലപോര്ട്�ോണ് 
vanithajobs.com. ഈ ലപോര്ട്�ിന്റെ 
ലസവനം തികച്ചും സലൗജന്യേോണ്. 
ഇതില് ഉലദ്യോഗോര്ത്ഥിലയോ, ന്തോേില് 
ദോതോലവോ യോന്തോരു വിധത്ിലമുള്ള 
പണം നല്ലകണ്തില്. സ്ിരേോയി 
ലജോ�ി ആവശ്യമുള്ളവര്ക്കും, പോര്കടം 
ലജോ�ി ആവശ്യമുള്ളവര്ക്കും, തങ്ങളുന്ട 
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സലൗകര്യത്ിനനസരിച്ച് േോത്രം ലജോ�ി 
ന്െയ്ോന് പറ്ന്നവര്ക്കുന്േല്ോം ഈ 
ലപോര്ട്�ിന്റെ ലസവനം പ്രലയോജനന്പ്പ
ടുത്ോന് സോധിക്കും. കൂടോന്ത ഇതില് 
സുതോര്യത ഉറപ്പോക്ോനോയി രജിസ്റര് 
ന്െയ്യുന്നവന്ര സ്ോപനം ലനരിട്് 
ലഫോണിലന്ട ബന്ധന്പ്പടുകയും നല്കിയ 
വിവരങ്ങള് യോഥോര്ത്ഥ്യേോലണോന്യന്ന് 
ഉറപ്പോക്കുകയും ന്െയ്യും.

ഇന്ന് വിദ്യോഭ്യോസവും കേിവുമുള്ള 
ധോരോളം സ്തീകള് വീട്ടുലജോ�ികള് േോത്രം 
ന്െയ്ത് മുലന്നോട്'് ലപോകുന്നുണ്്. ഇത്ര
ത്ില് ടോ�ന്റുള്ളവരുന്ട സേയം ഗുണ
കരേോയി പ്രലയോജനന്പ്പടുത്ക  എന്ന 
�ക്ഷ്യലത്ോന്ട സ് കകബര്ന്ടക്ിന്റെ 
സോരഥി സുലരഷ് കുേോര് ആവിഷ് കരി
ച്ച പദ്ധതിയോണ് ഇത്. ല�ോകത്ിന്റെ 
ഏത് ഭോഗത്ള്ള സ്തീകള്ക്കും ഈ 
ലപോര്ട്ല് ഉപലയോഗന്പ്പടുത്ോവുന്നതോ
ണ്. സ്തീകള്ക്് ഇഷ്ടമുള്ള ലജോ�ി, 
ഇഷ്ടമുള്ള സ്�ത്ിരുന്ന്, ഇഷ്ടമുള്ള 
സേയത്് ന്െയ്ോന് സോധിക്കുക എന്ന
തോണ് ഈ പദ്ധതിന്കോണ്് സ്ോപനം 
�ക്ഷ്യേിടുന്നത്. ഈ പദ്ധതിയുന്ട 
ഉദ്ഘോടനം നടത്ിയത് ന്കോച്ചിയിന്� 
േോരിയറ്് ലഹോട്�ില് നടന്ന െടങ്ങില് 
മുന് ആലരോഗ്യേന്തിയും എം.എല്.എ 
യുേോയ ശ്രീേതി ന്ക.ന്ക.കശ�ജ 
ആയിരുന്നു. 
Directsocials.com
ഡിജിറ്ല് േോര്ക്റ്ിങ്ങിന് ഒരു ടീേിന്ന 
നിയേിക്കുവോലനോ, അതിനോയി പ്രലത്യ
കം ബഡ്ജറ്് നീക്ിവയ്കോലനോ സോധി
ക്ോത് സ്ോപനങ്ങന്ള സഹോയിക്കുക 
എന്നതോണ് ഡയറക്ട് ലസോഷ്യല്സ് 
എന്ന പ്ോറ്് ലഫോേിലന്ട സ്ോപനം 
�ക്ഷ്യേിടുന്നത്. ലസോഷ്യല് േീഡിയ 
ന്പ്രോലേോഷന് പുറന്േ ഒരു സ്ോപന
ത്ിന് ഒരു പുതിയ ന്വബ് കസറ്് 
ആവശ്യേോന്ണന്ന് വരികില് അവര്ക്് 
ഏത് തരത്ിലള്ള ന്വബ് കസറ്ോയി
രിക്കും ഏറ്വും ഗുണകരേോയിരിക്കുക 
എന്ന് പഠിച്ചതിനലശഷം അവരുന്ട 
ബഡ്ജറ്ിനനസരിച്ചുള്ള ന്വബ് കസറ്് 

പ്ോന് ന്െയ്യുകയും ഇതിന്റെ സോധ്യതയും 
ഇവ ആ സ്ോപനത്ിന്റെ വളര്ച്ചയ്ക് 
എത്രേോത്രം പ്രലയോജനന്പ്പടുന്േന്നും 
അവര്ക്് േനസ്ി�ോക്ി നല്കുകയും 
ന്െയ്യുന്നു. നി�വിലള്ള കസ്റലേേ് സിനം 
പുതിയ കസ്റലേേ് സിനം ഈ ലസവനം 
ഉപലയോഗന്പ്പടുത്വോന് സോധിക്കും. 
പരിേിതേോയ ബഡ്ജറ്ള്ള സ്ോപന
ങ്ങള്ക്കും ഡിജിറ്ല് േോര്ക്റ്ിങ്ങിലന്ട 
സ്ോപനത്ിന് പ്രലേോഷന് ന്െയ്ോന് 
ലവണ് പ്ോനകളും പദ്ധതികളും ഡയറ
ക്ട് ലസോഷ്യല്സ് തയ്ോറോക്ി നല്കു
ന്നുണ്്. ഇതില് എടുത് പറലയണ് 
വസ്തുത, സംതൃപ്തരോയ ഉപലഭോക്തോക്ള് 
ധോരോളം പുതിയ സ്ോപനങ്ങന്ള ഡയ
റക്ട് ലസോഷ്യല്സിന് റഫര് ന്െയ്യുന്നുണ്് 
എന്നതോണ്.
അവാരഡുൈള്
ഇന്ത്യോസ് ഫയൂച്ചര് സി.റ്ി.ഒ. അവോര്ഡ്, 
എഡ്ജ് 2014 അവോര്ഡ്, ന്കോച്ചി 
ന്ഹല്ത്് േിഷന് അവോര്ഡ്, ല്ോബല് 
ഐ.ടി. ഇലന്നോലവഷന് അവോര്ഡ്, ദ 
ഡിജിറ്ല് സി.ഐ.ഒ അവോര്ഡ്, യു.ആര്.
എഫ് ടോ�റെ് അവോര്ഡ്, ന്ബസ്റ് ഐ.ടി. 
കണ്സല്ലട്ഷന് ക്നി അവോര്ഡ് 
എന്നിങ്ങന്ന ലസവന േികവിനള്ള 
അംഗീകോരേോയി അനവധി അവോര്ഡു
കള് സുലരഷിന്നയും, സ് കകബര്ന്ട
ക്ിന്നയും ലതടിന്യത്ിയിട്ടുണ്്. 

2016-ല് ന്വറും 2 ന്തോേി�ോളിക
ള് േോത്രേോയി ന്കോച്ചിയില് തു
ടങ്ങിയ സ് കകബര്ന്ടക് 
ഇന്ന് ISO 9001:2015, സ് കക
ബര്ന്ടക് ലടഡ് േോര്ക്് 
എന്നിവ കരസ്േോ
ക്ി, കപ്രവറ്് 
� ി േ ി റ് ഡ് 
ക്നി

യോയി മുലന്നോട്് കുതിക്കുകയോണ്. ഇന്ന് 
സ് കകബര്ന്ടക്, ന്കോച്ചി ഇന്ലഫോ 
പോര്ക്്, തൃശ്ശൂര്, പോ�ക്ോട് എന്നിവി
ടങ്ങളില് ഓഫീസും 30ല് പരം ന്തോ
േി�ോളികളുേോയി ഐ.ടി. കണ്സല്ലട്
ഷന് ലേഖ�യില് ഇന്ത്യയിലം, 
വിലദശരോജ്യങ്ങളിലം ത�യുയര്ത്ി 
നില്ക്കുന്നു എന്നത് േ�യോളികളോയ 
നോം ഓലരോരുത്ര്ക്കും അഭിേോനിക്ോ
വുന്ന ഒന്നോണ്.ഒരു ഐ.ടി. കണ്സ
ല്ലട്ഷന് സ്ോപനന്േന്നതിലപരി 
ലകരളത്ിന്� ഏറ്വും േികച്ച എംലപ്ോയ് 
ഫണ്് �ി സ്ോപനവുേോണ് സ് കകബ
ര്ന്ടക്് എന്ന് ഇവിടുന്ത് ഓലരോ സ്റോഫം 
ആത്ോര്ത്ഥതലയോന്ട പറയുന്നു.
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