dedykowanE platformY
e-commerce
…bo wyjątkowy biznes wymaga
wyjątkowych rozwiązań

Dedykowane platformy e-commerce
Prowadzisz pod wieloma domenami sklep internetowy z różnorodnym asortymentem? Masz problemy z płynnym zarządzaniem procesem sprzedaży, obsługą zamówień, aktualizacją oferty
i utrzymaniem wysokiej jakości obsługi Klienta? Technologia blokuje Twój rozwój? Usprawnimy
Twój e-biznes i zbudujemy rozwiązanie specjalnie dla Ciebie.

take IT!
Od ponad 20 lat projektujemy i wdrażamy systemy informatyczne odpowiadające indywidualnym potrzebom
naszych Klientów. Rozwiązujemy ich problemy i pomagamy budować przewagę konkurencyjną, projektując systemy idealnie dopasowane do profilu działalności, potrzeb
i wyzwań rynku. Zastosowana przez nasz zespół metodyka
minimalizuje ryzyko niepowodzenia, a wdrażany system
w krótkim czasie pomoże zwiększyć zyski.
Znając i rozumiejąc potrzeby e-biznesu wypracowaliśmy
szereg rozwiązań, które sprawdzają się u liderów. Skorzystaj z naszego doświadczenia, a zbudujemy rozwiązanie
specjalnie dla Ciebie.

Od 1991 roku projektujemy i wdrażamy rozwiązania o szerokim spektrum biznesowym, w szczególności w dziedzinie
dystrybucji, logistyki, telekomunikacji, planowania, handlu,
branży budowlanej i surowców mineralnych.
Jako integrator rozwiązań informatycznych, jesteśmy producentem oprogramowania zapewniającym również kompleksową obsługę oraz dostawy sprzętu IT.
Istotnym elementem działania firmy jest budowa dedykowanych rozwiązań, m.in. telekomunikacyjnych, służących do
obsługi e-biznesu.
Wysoką pozycję wśród największych w Polsce dostawców
rozwiązań i usług informatycznych zawdzięczamy doświadczeniu i dużemu zaangażowaniu w projekt.
Nasze osiągnięcia zostają doceniane nie tylko wśród Klientów, ale także specjalistów. Świadczą o tym przyznane firmie
wyróżnienia (Gazele Biznesu czy Diamenty Forbesa) w tym
miejsce w pierwszej sześćdziesiątce największych firm teleinformatycznych rankingu prestiżowego magazynu „Computerworld”.

Tak działamy
7 kroków do sukcesu
1. Poznajmy się
2. Wspólna identyfikacja potrzeb – opracowanie usprawnień działania
3. Wypracowanie koncepcji rozwiązania problemów
4. Ustalenie harmonogramu wdrożenia i katalogu wymagań
5. Projektowanie i kilkuetapowa implementacja rozwiązania
6. Testy
7. Wdrożenie i Twoje zadowolenie z działania systemu

Razem sięgnijmy po Twój SUKCES!

Inteligentne rozwiązania
infover.pl

Zatrudniamy ponad 200 wykwalifikowanych architektów systemowych, inżynierów i specjalistów.
Zrealizowaliśmy kompleksowo kilkaset projektów. Z naszych
doświadczeń korzystają przedsiębiorstwa będące liderami
w swoich branżach.
Stale rozwijamy i udoskonalamy wdrożone u naszych Klientów systemy, dostosowując je do zachodzących zmian i rozwoju rynku.
Zespół naszych specjalistów jest gotowy zbudować rozwiązanie specjalnie dla Państwa.
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