SYSTEMY
DEDYKOWANE
Projektujemy i wdrażamy systemy
informatyczne kierując się indywidualnymi
potrzebami klientów

Działamy na rynku od 2001 r. Zatrudniamy 200
specjalistów IT, głównie programistów i analityków. Specjalizujemy się w systemach dedykowanych. Produkujemy oprogramowanie, urządzenia,
integrujemy systemy informatyczne.

Wyjątkowy biznes wymaga
wyjątkowych narzędzi
Projektujemy i wdrażamy systemy informatyczne kierując się
indywidualnymi potrzebami klientów. Z naszych doświadczeń
korzystają przedsiębiorstwa będące liderami w swoich branżach. Mają one świadomość, że używanie rozwiązań dedykowanych, stworzonych na zamówienie wspiera procesy w
sposób wyjątkowy i optymalny.

Kroki do sukcesu
1. Przeprowadzenie analizy biznesowej:
• opracowanie procesów w wersji „as is” (procesy obecnie
zachodzące w firmie)
• optymalizację procesów pod kontem nowego systemu,
• zaprojektowanie procesów „to be” (procesy docelowe)
• opracowaniu wizji przyszłego systemu, specyfikacja wymagań uwzględniającą cele biznesowe wdrożenia.
2. Przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej.
• Tworzenie wspólnie z użytkownikami pogłębionej specyfikacji wymagań,
• Opracowanie ogólnego projektu systemu: funkcjonalnego
i technicznego.

3. Przedstawienie oferty wraz z kosztem i harmonogramem
4. Podpisanie umowy precyzującej plan i zakres projektu (zakres funkcjonalny, ogólny projekt techniczny, zakres integracji, migracji, szkoleń itp.)
5. Realizacja projektu i jego stabilizacja.
6. Utrzymanie systemu i jego rozwój.
Tworząc wizję systemu bierzemy pod uwagę najbardziej optymalne rozwiązania. Prezentujemy różne warianty przyszłego
systemu, również kosztowe. Wiemy, że system dedykowany
to inwestycja, która musi się zwrócić.
Autorska metodyka
Nasze doświadczenia pozwoliły na opracowanie metodyki
tworzenia systemów dedykowanych minimalizującej ryzyko
niepowodzenia projektu. Opieramy się na zrozumieniu potrzeb klienta oraz proponowaniu rozwiązań przynoszących
rzeczywiste zyski.
Sprawdzona technologia
Systemy dedykowane tworzymy na bazie od lat rozwijanej
własnej platformy aplikacyjnej. Rozwiązanie takie umożliwia
szybsze budowanie systemów dla klienta w oparciu o sprawdzone komponenty.
W tworzonych rozwiązaniach wykorzystujemy technologie Microsft .NET, Microsoft SQL Server a także PHP i PostgreSQL.

Doświadczenia

Kolportaż prasy
System działa i jest rozwijany u lidera dystrybucji prasy
w Polsce, firmy KOLPORTER S.A.. Rocznie rejestruje i kolportuje około 1 miliarda gazet i czasopism. Oferuje specjalistyczne narzędzia analityczne dotyczące wielkości sprzedaży
w podziale regionalnym i w rozbiciu na tytuły. Potrafi prognozować wielkości sprzedaży uwzględniając takie czynniki jak
demografia, lokalizacja, pora roku itp. W skali miesiąca system drukuje około 2 miliony dokumentów (faktury, dokumenty
dostawy itp.). rozwiązanie dobrze sprawdza się też w dystrybucji produktów o krótkim terminie przydatności do spożycia.

Branża finansowa
Elektroniczna wymiana dokumentów (EDI) – INFOVER S.A.
jest operatorem usługi EDI w Polsce. Dzięki EDI nasi klienci zmniejszają koszty, zwiększają szybkość dokonywanych
transakcji i oszczędzają środowisko.
System zarządzania płatnościami terminalowymi.
W systemie działa kilkadziesiąt tysięcy terminali umożliwiających doładowania prepaid, płacenie rachunków i płatności kartami. INFOVER S.A. zbudował samo rozwiązanie jak
i stworzył infrastrukturę sprzętową pozwalającą rozliczyć miliony operacji finansowych miesięcznie.

Logistyka, magazynowanie,
transport i usługi kurierskie
System zarządzania magazynem wysokiego składowania
- jest dedykowanym systemem logistycznym, który umożliwia
wspomaganie składowania towarów na paletach w regałach
oraz w strefach dedykowanych. Automatyczne i optymalne
rozmieszcza towary w całej strefie magazynowej, odpowiada
za przyjęcia i wydania towarów z magazynu. Zarządza pracą
personelu. System można integrować z rozwiązaniami działającymi już w przedsiębiorstwie.

System zarządzania firmą
kurierską
Wdrożone rozwiązanie obsługuje kilkadziesiąt tysięcy przesyłek dziennie dla kilkunastu tysięcy odbiorców i nadawców.
System umożliwia pełną kontrolę nad całym procesem logistycznym – od odbioru przesyłki po doręczenie. Oprogramowanie zapewnia m.in.: śledzenie przesyłek, proste składanie
zleceń i współpracę ze skanerami mobilnymi on-line. Zapewniliśmy też integrację z internetowym systemem składania
zleceń przez klientów, platformą EDI oraz mobilnym systemem używanym przez kurierów.

Doświadczenia

Targi i wystawiennictwo
Branża, która wymaga w krótkim czasie obsłużenia wielu
klientów, zarówno wystawców jak i zwiedzających.
Proponowane przez nas rozwiązania usprawniają planowanie
imprez targowych i rozrachunki z wystawcami.

Wszystkie powyżej opisane rozwiązania bazują na stworzonej przez nas platformie bazowej (Framework) i nowoczesnych technologiach, które mają zagwarantowane
wieloletnie wsparcie.

Wydobycie kruszyw
Nasze doświadczenia w doskonaleniu procesów logistycznych zostały docenione przez liczące się na rynku polskim
i międzynarodowym przedsiębiorstwa górnictwa skalnego.
Usprawnienie procesów logistycznych wiązało się ze zwiększeniem przepustowości pojazdów i składów kolejowych.
System pozwala na integrację rozproszonych punktów odbioru surowca i monitoruje rozliczenia zakontraktowanych ilości.

Zrealizowaliśmy kompleksowo kilkadziesiąt projektów,
jak również uczestniczyliśmy w wybranych etapach (od
analizy i projektowania do przekazania do użytkowania).
Większość systemów nadal rozwijamy. Naszymi klientami
są m.in. Kolporter S.A., Grupa Polskie Składy Budowlane,
Firma Kurierska K-EX.
Jesteśmy gotowi zaangażować się w realizację projektu,
a nasz 200 osobowy zespół jest do Państwa dyspozycji.
Oferujemy konkurencyjne warunki współpracy.

Inteligentne rozwiązania
infover.pl
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