Realizacje
Aplikacje dedykowane

Dedykowane
rozwiązania IT

Od ponad 10 lat dostarczamy innowacyjne i użyteczne
oprogramowanie tworzone na specjalne zamówienie dla ﬁrm
i organizacji z kraju i zagranicy. Projektujemy kompleksowe
rozwiązania IT, w tym aplikacje na zamówienie dla ﬁrm oraz
dedykowane systemy informatyczne. Dzięki znajomości
całego procesu powstawania produktu, a także doświadczeniu i sukcesowi komercyjnemu na bardzo konkurencyjnym
i dynamicznym rynku, jesteśmy w stanie zapewnić najwyższą
jakość

dostarczanych

rozwiązań

i

świadczonych

usług.

Decydując się na skorzystanie z naszej oferty zyskują Państwo
pewność otrzymania użytecznego i innowacyjnego produktu, spełniającego wszelkie wymogi nowoczesnych technologii.

zaufali nam:

Wybrane
projekty

SpotData
klient: Bonnier Business Polska Sp. z o. o.
Innowatorski, nieustannie rozwijany serwis
umożliwiający analizę i wizualizację profesjonalnych
gospodarczych danych statystycznych.

Główne cechy:
wizualizacja danych oparta o Google Charts,
mechanizmy obliczania i buforowania
wynikowych ciągów ﬁnansowych,
personalizacja wykresów,
dedykowane wydruki,
moduł abonamentowy z personalizacją
serwisu dla abonenta,
zintegrowany blog ﬁrmowy.
technologie:

Charts

System CRM wspierający sprzedaż
w modelu MLM
klient: Brain Investment Group
MLM to marketing wielopoziomowy. Wg tego modelu
sprzedaż odbywa się z wykorzystaniem hierarchicznej
sieci dystrybutorów.

Główne cechy:
pełne zarządzanie strukturą MLM, rozliczanie prowizji
i nadprowizji handlowców,
wsparcie pracy handlowców:
baza klientów,
terminarz,
baza produktów z materiałami online,
ścieżka kariery,
cele,
szkolenia,
wsparcie dla specjalizacji handlowców
i możliwość polecania wewnątrz struktury,
moduł rozliczeń wpływów
i dopasowywania do podpisanych umów.
technologie:

Latarnik Wyborczy
klient: Fundacja „Centrum Edukacji Obywatelskiej”
Dedykowany serwis internetowy uruchamiany przed wyborami,
umożliwiający internautom porównanie własnych poglądów
politycznych z deklaracjami komitetów wyborczych.

Główne cechy:
serwis o wysokiej wydajności umożlwiający jednoczesną
pracę dziesiątkom tysięcy odbiorców
konﬁguracja wieloserwerowa wykorzystująca
wielopoziomowy cache
responsywność i dostępność dla osób słabo widzących
integrowacja z europejskim odpowiednikiem – VoteMatch
anonimowość przetwarzanych danych
serwis embedowany na wp.pl – największym
polskim portalu
Podczas wyborów w 2019 roku w ciągu 3 tygodni
użytkownicy rozwiązali 2,5 mln ankiet.
technologie:

Vape Vista
klient: Arcus Compliance Ltd
System do przetwarzania informacji handlowych,
chemicznych, medycznych dla produktów z rynku
e-papierosów wymaganych przez urzędy UE

Interfejsy:
panel administratora i obsługi klientów
panel klienta – właściciela produktów

Główne cechy:
system statusów i powiadomień
narzędzie skomplikowanej walidacji dokumentów
traﬁających do systemów UE
wersjonowanie
technologie:

System MIP
klient: Parkmar Inkaso
System do rejestrowania zleceń i obsługi realizacji
przekazów pieniężnych.

Interfejsy:
panel pracownika obsługi klienta w oddziale
aplikacja mobilna typu WebView dla doradcy mobilnego
panel klienta
Główne cechy:
pełna obsługa procesu nadawania i doręczania
przekazów z oddziałów, poprzez doradcę mobilnego
oraz przez płatność elektroniczną
system statusów i powiadomień e-mail i sms wraz
z generowaniem szyfrowanych dokumentów PDF
integracja z drukarką mobilną doradcy mobilnego
raporty statystyczne i ﬁnansowe
technologie:

System Ocena 360
klient: HRK S.A.
System do przeprowadzania ankiet personalnych,
tworzonych w ramach dopasowanych relacji służbowych
w przedsiębiorstwach.

Interfejsy:
panel administratora / mentora
panel użytkownika
pliki pdf raportów
Główne cechy:
deﬁniowanie przestrzeni badanych przez ankietę
kompetencji
budowa relacji ﬁrmowych
przetwarzanie danych i tworzenie na ich podstawie
raportów pdf dla różnych badanych perspektyw
technologie:

Hertz Poland
klient: Motorent Sp. z o.o.
System sprzedaży lokalnych wynajmów samochodów
oparty na platformie Magento.

Główne cechy:
wdrożony i rozbudowany moduł Rental,
dedykowany moduł obsługujący punkty
odbioru i godziny ich pracy,
moduł selektywnych powiadomień,
dla wielu administratorów,
dedykowany responsywny layout.
technologie:

System sprzedaży ubezpieczeń
klient: April Services Sp. z o.o.
System sprzedaży długookresowych ubezpieczeń
turystycznych.

Główne cechy:
wielokrokowy formularz zakupu,
integracja z integracja z systemem
płatności elektronicznych,
automatyczne generowanie polisy,
mechanizmy zarządzania produktami i ich cenami,
kody rabatowe,
możliwość sprzedaży przez agentów – formularz
„white label” oraz rozliczanie przekliknięć,
moduł raportów i zestawień.
technologie:

Tox Lib
klient: Arcus Compliance Ltd
Regulacje unijne nakazują producentom liquidów
i aromatów do elektronicznych papierosów ich
specjalną rejestrację wraz z podaniem składu substancji
oraz wpływu tych substancji na zdrowie człowieka
(ew. skutki uboczne). System upraszcza generowanie
zgłoszeń ww. produktów.

Główne cechy:
baza danych substancji i tysięcy artykułów
naukowych,
baza jest automatycznie uzupełniana
ze wskazanych źródeł (webservice),
możliwość wyszukiwania substancji,
możliwość szybkiego wygenerowania
danych do zgłoszenia produktu.

technologie:

Vape Vigil
klient: Arcus Compliance Ltd
System rejestracji zgłoszeń o efektach ubocznych
od użytkowników e-papierosów.

Główne cechy:
system usługowy (abonamentowy) dla wielu
producentów e-papierosów,
nadawanie uprawnień pracownikom producentów,
rozbudowany, dynamiczny formularz w 28 językach
wraz z automatycznymi tłumaczeniami
przez Google Translate,
możliwość personalizacji wyglądu formularza
dla każdej marki,
przeglądanie i wydruki zgłoszeń,
system powiadomień i alertów,
moduł raportów.

technologie:

Take Task
klient: Take Task sp. z o.o.
System składający się z aplikacji bazodanowej
oraz aplikacji mobilnej, umożliwiający świadczenie
usług pozyskiwania informacji z wykorzystaniem
użytkowników urządzeń mobilnych.

Główne cechy:
aplikacja mobilna na system Android,
rozbudowany generator zadań dla użytkowników
aplikacji (agentów),
mechanizm selektywnego proponowania zadań
agentom, rezerwacji i rozliczania realizacji,
zaawansowane rozwiązania geolokalizacyjne,
moduł rozliczeń z agentami,
moduł generowania raportów dla klientów.
technologie:

CRM zintegrowany z Comarch Optima
klient: Koncept-L S.A.
Bardzo rozbudowane oprogramowanie typu CRM, uzupełniające
CDN Optima o interfejs dla klienta oraz o moduły służące
handlowcom, serwisantom i działowi marketingu.
Oprogramowanie ściśle zintegrowane z CDN Optima.

Główne cechy:
serwis www ze sklepem internetowym,
panel klienta,
moduł zgłoszeń i obsługi procesu serwisu urządzeń,
moduł obsługi wypożyczeń,
moduł handlowy (oferty, zamówienia, faktury),
program lojalnościowy wraz z systemem naliczania
punktów i rozliczaniem,
koncesje i promocje,
klient e-mail,
moduły wewnętrznej wymiany informacji (projekty, koncepcje),
rozbudowany moduł uprawnień,
integracja w standardzie EDI.

technologie:

System obsługi zamówień
klient: Europrecyzja Sp. z o.o.
Dedykowany system wykonany dla ﬁrmy będącej pośrednikiem
pomiędzy zagranicznymi zleceniodawcami [Z] i polskimi
ﬁrmami usługowo-produkcyjnymi [W].

Główne cechy:
pełna obsługa procesu realizacji zleceń
z udziałem wszystkich stron:
przyjęcie zlecenia [Z],
wycena [W],
potwierdzenie realizacji [Z],
realizacja [W],
wysyłka [W],
rozliczenia ﬁnansowe [Z] [W],
obsługa statusów,
system powiadomień,
tłumaczenia korespondencji,
zestawienia i raporty dla operatora systemu.

technologie:

PZDIP
klient: Inpost Finanse
System do hurtowego nadawania przekazów pocztowych
zintegrowany z wewnętrznym oprogramowaniem Inpost.

Główne cechy:
import z XLS i zlecanie paczek przekazów pocztowych,
płatności elektroniczne za zlecenie,
historia rachunku na podstawie automatycznej
analizy wyciągów w formacie MT940,
moduł raportów,
integracja z dostawcą usługi ZPO.

technologie:

Technologie
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