INFORMATYZUJEMY
Z SUKCESEM
Od ponad 20 lat dostarczamy rozwiązania
informatyczne potrzebne naszym Klientom
do ciągłego rozwoju i budowania przewagi
konkurencyjnej

Działamy na rynku od 1991 roku. Zatrudniamy ponad 200 specjalistów IT, głównie programistów i analityków. Specjalizujemy się w systemach dedykowanych, produkcji oprogramowania, a także integracji systemów i urządzeń.

O nas

Insignum

Projektujemy i wdrażamy rozwiązania o szerokim spektrum biznesowym, w szczególności w dziedzinie dystrybucji, logistyki i planowania.

INSIGNUM to nowoczesne oprogramo-

Jako integrator rozwiązań informatycznych
jesteśmy producentem oprogramowania
zapewniającym również kompleksową obsługę oraz dostawy sprzętu IT.
Wysoką pozycję wśród największych dostawców rozwiązań i usług IT zawdzięczamy doświadczeniu i zaangażowaniu
zespołu posługującego się ujednoliconą
metodyką. Zatrudniamy ponad 200 wykwalifikowanych architektów systemowych, inżynierów i specjalistów.
Zrealizowaliśmy kompleksowo kilkaset
projektów. Z naszych doświadczeń korzystają przedsiębiorstwa będące liderami
w swoich branżach (m.in. AGORA, Kolporter, K-EX, Polskie Składy Budowlane, PGE
Polska Grupa Energetyczna, Marwit, Rzeszów International Airport, Nordkalk, Playada, Ringier Axel Springer i wiele innych).
Stale rozwijamy i udoskonalamy nasze
systemy, dostosowując je do zachodzących zmian i rozwoju rynku.
Jesteśmy gotowi zaangażować się w realizację projektu dla Państwa.

wanie klasy ERP autorstwa firmy INFOVER. System efektywnie wspomaga
zarządzanie dowolnej wielkości firmą.

infover.pl

usprawnia komunikację z Klientami.
W skład rodziny produktów Lincall
wchodzą Centrala IP, System Call Center, a także usługa Contact Center. Do-
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w przeciwieństwie do wielu dostępnych

ty, eSklep, Handel Mobilny). Każdy z mo-

na rynku usług telekomunikacyjnych,

dułów może pracować samodzielnie lub

są polskim produktem. Gwarantuje to

jako rozwiązanie w pełni zintegrowane.

nie tylko wysoką jakość oferowanych

Systemy dedykowane

narzędzi, ale przede wszystkim szybką

Od ponad 20 lat projektujemy i wdrażamy systemy informatyczne odpowiadające indywidualnym potrzebom
przedsiębiorstw. Wyjątkowe podejście
do naszych Klientów i analiza procesów biznesowych pozwala na dopasowanie najbardziej efektywnych rozwiązań. W rezultacie każdy z naszych
Klientów otrzymuje system „szyty na
miarę”, czyli ściśle dopasowany do
profilu działalności, potrzeb i wyzwań
rynku. Zastosowana przez nasz zespól
metodyka minimalizuje ryzyko niepowodzenia, a wdrażany system w krótkim czasie pomoże zwiększyć zyski.

Lincall

Inteligentne rozwiązania

wewnątrz firmy, a także efektywnie

możliwość rozbudowy i aktualizacji.
Ponadto atrakcyjny model licencjonowania i niezależność od producenta
sprzętu pozwoli zminimalizować koszty
związane z wdrożeniem i utrzymaniem
szeroko dostępnej komunikacji.

Infrastruktura
i bezpieczeństwo IT
Infover w sektorze infrastruktury IT
dostarcza kompletne rozwiązania pozwalające na ochronę ciągłości procesów biznesowych. Wdraża rozwiązania
w zakresie Data Center, m.in. klastry
wysokiej wydajności oraz rozwiązania
wirtualizacyjne, wysokiej dostępności
pamięci masowej, systemy chłodzenia,

Lincall to nowoczesne rozwiązanie te-

gaszenia i monitoringu infrastruktury

lekomunikacyjne. Platforma zapewnia

IT. Proponujemy również innowacyjne

optymalizację procesów biznesowych

systemy bezpieczeństwa sieciowego.
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