Dostarczamy innowacyjne
i kompleksowe rozwiązania
IT dla Twojej firmy.
- TranslAide
- TranslExpert
- Biuro Tłumaczeń

- Oprogramowanie Dedykowane
- InfoProvider
- System Zamówień Online dla Dystrybutorów
- Księgarnia Internetowa - Infokiosk

- System Development
- Software Testing

Tworzymy własne oprogramowanie
oraz świadczymy profesjonalne
usługi informatyczne.
Budujemy nowoczesne, bezpieczne
i stabilne systemy, w pełni
dostosowane do indywidualnych
potrzeb naszych Klientów.

Produkty i usługi:

TranslAide
TransIAide jest narzędziem wspomagającym tłumaczenie,
korzystającym z najnowszych osiągnięć sztucznej
inteligencji.

Biuro Tłumaczeń
Biuro tłumaczeń POLENG to zespół tłumaczy
specjalistów wykonujących profesjonalne tłumaczenia
w ponad 20 językach.

TranslExpert
TransIExpert to szybkie i tanie tłumaczenie specjalistyczne
dużej liczby dokumentów.
100x szybciej i 5x taniej od zleceń wykonywanych przez
tłumaczy!

Oprogramowanie Dedykowane
Naszą specjalizacją jest projektowanie i budowa
kompleksowych systemów informatycznych zgodnie
z wymaganiami Klienta.

Specjalizujemy się w tworzeniu oprogramowania
stosowanego w poniższych obszarach:
- zarządzanie sprzedażą
- automatyzacja procesów biznesowych
- zarządzanie treścią
- przetwarzanie tekstu

Jak pracujemy?
ANALIZA POTRZEB
I DORADZTWO
zdefiniowanie potrzeb klienta,
określenie wymagań,
doradztwo przy tworzeniu
szczegółowej koncepcji projektu

realizacja
tworzenie systemu
na podstawie specyfikacji,
etapowy przebieg prac:
weryfikacja realizacji wymagań
z udziałem Klienta – na koniec
każdego etapu

Specyfikacja
wymagań i wycena
opracowanie i przekazanie
szczegółowej listy funkcjonalności
programu wraz z wyceną

InfoProvider
Usługa polega na zautomatyzowanym wyszukiwaniu
i pozyskiwaniu informacji z Internetu.
Przykładowe zapytania o informację:
„Podaj adresy e-mailowe do kontaktu
z wszystkimi biurami tłumaczeń w Warszawie”.
„Znajdź wykazy tytułów podręczników zalecanych
przez uczelnie techniczne.”
„Porównaj oferty eksporterów wina w Polsce.”
„Analizując mój biling znajdź dla mnie
najkorzystniejszą ofertę.”

System Development
Outsourcing kadry IT przynosi następujące korzyści
Twojej firmie:
- możliwość skoncentrowania się na kluczowych
obszarach działalności
- redukcja kosztów
- dostęp do najnowszych rozwiązań technologicznych
- dostęp do doświadczonych i wykwalifikowanych
specjalistów w swojej dziedzinie
- możliwość dynamicznego budowania
specjalistycznych zespołów

wdrożenie i gwarancja
uruchomienie systemu
na miejscu, roczna
gwarancja na produkt

testy

serwis

testowanie całego
systemu pod kątem
użyteczności, wydajności
i niezawodności

serwisowanie aplikacji
po zakończeniu projektu

System Zamówień Online
dla Dystrybutorów
System B2B z dostępem on-line przez przeglądarkę
internetową umożliwiający prezentację aktualnej
oferty firmy oraz usprawniający proces składania
zamówień.

Księgarnia Internetowa - Infokiosk
Jest to system wsparcia sprzedaży, zbudowany na
bazie nowoczesnych technologii. E-commerce dla
infokiosków pozwala klientom na szybkie i sprawne
poruszanie się w sklepie internetowym za pomocą
panelu dotykowego.

Software Testing
Posiadamy zespół QA (Quality Assurance)
z wieloletnim doświadczeniem i świadczymy
profesjonalne usługi testowania oprogramowania.

Jesteśmy doświadczonym zespołem programistów
i lingwistów. Na co dzień bierzemy czynny udział
w projektach badawczo-rozwojowych Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Naszą pasją są języki obce i nowoczesne technologie.
Łączy nas ciekawość świata, chęć poszukiwania
nowych rozwiązań i pełne zaangażowanie
w realizowane przez naszą firmę projekty.

POLENG - IT dla biznesu!
Klienci:
Wydawnictwo Naukowe PWN, Decora S.A., pwn.pl, Inex System,
Wydawnictwo Szkolne PWN, Entellico, Wielkopolska Komenda Policji,
Księgarnie PWN, Wolters Kluwer Polska

Więcej szczegółowych informacji na temat naszej oferty na www.poleng.pl
Zapytania odnośnie indywidualnych cen produktów i usług prosimy kierować na poleng@poleng.pl
POLENG Sp. z o.o., ul. Głogowska 82/7, 60-741 Poznań, tel./fax: +48 61 661 15 56, mail: poleng@poleng.pl

