Naszą specjalizacją jest projektowanie
i budowa kompleksowych systemów
informatycznych zgodnie
z wymaganiami Klienta.
Potrzebujesz oprogramowania ściśle dopasowanego
do swoich potrzeb? Żadne z dostępnych na rynku
rozwiązań nie spełnia Twoich wymagań?
Nasz zespół stworzy oprogramowanie
idealne dla Ciebie!

Jak pracujemy?
REALIZACJA

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

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

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

Dysponujemy długoletnim doświadczeniem i wykwalifikowaną, sprawdzoną
kadrą programistów - dzięki temu tworzymy oprogramowanie w bardzo
korzystnej cenie.

Specjalizujemy się w tworzeniu oprogramowania
dla poniższych obszarów:

ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ

AUTOMATYZACJA PROCESÓW BIZNESOWYCH

Systemy wspierające sprzedaż, promocje oraz obsługę
zamówień z wykorzystaniem nowoczesnych technologii
informatycznych. Pozwalają dotrzeć bezpośrednio
do klienta za pośrednictwem oferty dostępnej online,
urządzeń mobilnych czy infokiosków.

Systemy usprawniające przebieg wewnętrznych procesów
w firmie. Pozwalają na znaczącą oszczędność czasu
i zasobów.

Przykładowe realizacje:

Klient: Firma z branży Digital Signage
Realizacja: SYSTEM WSPIERAJĄCY PROCES BUDOWANIA
KATALOGU PRODUKTÓW DETALICZNYCH,
APLIKACJA MOBILNA WSPIERAJĄCA PRACĘ MOBILNYCH
MERCHANDISERÓW

Klient: Firma z branży produkcyjnej
Realizacja: SYSTEM B2B DO OBSŁUGI ZAMÓWIEŃ ONLINE
przyjmowanie zamówień od dystybutorów (OnlineOrdering)
Klient: Wydawnictwo
Realizacja: PLATFORMA DO ZAKUPÓW PUBLIKACJI
ELEKTRONICZNYCH - EBOOKÓW

Przykładowe realizacje:

Klient: Firma z branży produkcyjnej
Realizacja: SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI
oprogramowanie do zlecania, raportowania i kontrolowania
realizowanych projektów

Klient: Firma z branży Digital Signage
Realizacja: SYSTEM DO ZARZĄDZANIA SIECIĄ INFOKIOSKÓW

PRZETWARZANIE TEKSTU
ZARZĄDZANIE TREŚCIĄ
Aplikacje do tworzenia, organizowania oraz prezentowania
treści multimedialnych. Pozwalają na zarządzanie tekstem,
zdjęciami, filmami oraz na ich publikowanie w dowolnej formie
np. w postaci zaawansowanego portalu internetowego.
Przykładowe realizacje:
Klient: Wielkopolska Komenda Policji
Realizacja: WIRTUALNY KOMISARIAT - internetowy
portal informacyjny wraz z panoramą 360 stopni
odwzorowującą komisariat
Klient: Firma z branży projektowo-designerskiej
Realizacja: PORTAL PROJEKTANTÓW STOISK TARGOWYCH

Zaawansowane systemy do automatycznego przetwarzania
tekstu - wyszukiwania oraz przetwarzania określonych
wzorców w tekstach oraz zbiorach danych.
Przykładowe realizacje:
Klient: Komenda Policji
Realizacja: ANONIMIZATOR - narzędzie do usuwania
prywatnych danych z dokumentów
Klient: Firma z branży IT
Realizacja: MODUŁ EKSTRAKCJI BILINGÓW
Klient: Firma z branży wydawniczej
Realizacja: SYSTEM TŁUMACZENIA AUTOMATYCZNEGO
TRANSLATICA

Należymy do Grupy PWN.
Dysponujemy solidnym i kompetentnym
zespołem programistów z wieloletnią
praktyką.
Ścisła współpraca z Uniwersytetem
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
przekłada się na innowacyjność produktów,
które oferujemy naszym klientom.
Kompetencje technologiczne:
Specjalizujemy się w technologiach webowych z wykorzystaniem języka PHP, Java, Python, Perl, Ruby
wspieranych poprzez nowoczesne rozwiązania do prezentacji danych, takie jak HTML5, AJAX. Wykorzystujemy
biblioteki i frameworki typu jQuery, CakePHP, Smarty.

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

