Profesjonaliści w służbie biznesu

Naszymi atutami są wiedza, doświadczenie oraz pasja.
Łączymy to wszystko w jednej, kompleksowej ofercie
wsparcia informatycznego, systemowego i biznesowego
dostosowanej do Twoich potrzeb.

Jak możemy Ci pomóc? 661-444-635

Oferta
Liczba aplikacji dostępnych na rynku przekracza możliwość zapoznania się z nimi
wszystkimi. Jednak wciąż powstają nowe produkty informatyczne i rośnie
zapotrzebowanie na specjalistyczne usługi IT.
pecjalizujemy się w realizacji projektów informatycznych w firmie klienta, ale oferujemy
równiez gotowe rozwiązania. Do kazdego klienta podchodzimy indywidualnie, starannie
zapoznając się jego oczekiwaniami. ajmujemy się kompleksowym doradztwem I i analityką
biznesową. Gwarantujemy rzetelne i terminowe wykonanie wszystkich powierzonych nam prac.
roponujemy aństwu kompleksową obsługę: stworzenie projektu strony www, aplikacji lub
platformy oraz jego realizację, rozwój aplikacji biznesowych.
godnie z aństwa oczekiwaniami stworzymy:
-stronę internetową lub intranetową
-aplikację webową, platformę komunikacyjną EDI
- aplikację desktopową lub w architekturze klient-serwer
- konwertery plików i integratory oprogramowania.
naszej ofercie znajdziecie
aństwo aplikacje
dedykowane do konkretnych zastosowań: raportowania
produkcji,
zarządzania
parkiem
maszynowym,
komunikacji z dostawcami lub klientami, konfigurowania
produktów, tworzenia wycen i ofertowania, zarządzania
obiegiem dokumentów.
Doradzamy naszym klientom, jak zwiększyc efektywnosc
zarządzania procesami, wykorzystując posiadane
narzędzia
I
lub
przy
niewielkiej
zmianie
oprogramowania.
Do kazdego projektu i zadania podchodzimy indywidualnie. Często realizujemy zadania we
współpracy z innymi firmami I , np. dostawcami integrowanego oprogramowania.
Dla firm, które nie chcą inwestowac w zakup oprogramowania, polecamy usługi w formule aa
( oftware as a ervice) i wynajem konta w aplikacji zainstalowanej na naszym serwerze. Dzięki
temu firma nie ponosi ryzyka związanego z zakupem oprogramowania, jego wdrozeniem oraz nie
doswiadcza trudnosci przy zmianie oprogramowania.
ferujemy elastyczne rozwiązania dopasowane do potrzeb klientów. Firmy mogą się zdecydowac
na indywidualną instalację naszego oprogramowania i wykorzystywac je wewnętrznie lub do
współpracy z wybranymi kontrahnetami.

Wdrożenia systemów
Od 2008 roku zajmujemy się wdrażaniem, zarządzaniem i rozwojem systemów
dla biznesu. Specjalizujemy sie w systemach klasy MRP, ERP oraz DMS. Jako
nieliczni w Polsce oferujemy rozwiązania oparte o koncept VMI.
d 2008 roku wprowadzalismy na rynek
zwedzki system E , produkt
firmy Monitor E
ystem AB. ajmowalismy się
promocją, sprzedazą,
wdrozeniem i dostosowaniem produktu do
wymogów polskiego rynku.
spółpracujemy z włoską firmą ABLE ech przy
wprowadzeniu na rynek i
popularyzji ich systemu klasy DM - A ivar.
Nasza oferta jest kompleksowa: obejmuje
przygotowanie oraz dostosowanie systemu,
usługi wdrozeniowe i szkoleniowe, a takze
usługi serwisowe i pomoc w uzytkowaniu
systemów.
Nasze doswiadczenie oparte na współpracy z firmami
z wielu gałęzi sektora przemysłowo-handlowego
pozwala nam na sugerowanie sprawdzonych i
skutecznych rozwiązań.
ozszerzylismy naszą ofertę o usługi przed- i powdrozeniowe, które obejmują
doradztwo przy wyborze własciwego oprogramowania oraz modernizację i
rozbudowę oprogramowania posiadanego przez klienta.
arządzamy projektami zgodnie z międzynarodowymi standardami.
Gwarantujemy naszym klientom bezpieczeństwo i poufnosc informacji.

Produkty i usługi
Oferujemy Państwu sprawdzone, bezpieczne rozwiązania informatyczne
usprawniające codzienną pracę w firmie. Pomagamy zaoszczędzić czas
pracowników, poprawiamy przepływ informacji, ułatwiamy podejmowanie decyzji.

Kazde z naszych rozwiązań pozostaje otwarte na integrację z innymi produktami, takze zewnętrznymi.
rodukty oferujemy jako gotowy software, usługę lub zindywidualizowaną instalację kliencką.
Jestesmy otwarci na modyfikacje naszych aplikacji i rozszerzanie ich o kolejne funkcje, zgodnie z
oczekiwaniami naszych klientów.
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