Ogólne informacje
o firmie

Facty i liczby
Ilość pracowników

53

członków zespołu pracujących
na stałe

26

Zdalnych specjalistów

Roczny dochód

$ 5 milionów
*i ciągle rosną

Region obecności
System zarządzania jakością

ISO 9000
Procesy zarządzania są zgodne z
międzynarodowymi standardami

Włochy
Kraje WNP

Niemcy

Izrael

Czechy

Stany Zjednoczone Ameryki

Usługi
Tworzenie witryn sieci Web

Tworzenie aplikacji mobilnych

Średnie koszty ogólne biura, w tym czynsz,
materiały eksploatacyjne, faktury itp.

Support.pl tworzy wielofunkcyjne i
interaktywne aplikacje platformocentryczne
oraz rozwiązania mobilne dla sieci Web.

■ Tworzenie aplikacji
■ Modernizacja
■ Wsparcie
■ Tworzenie interfejsów
programowych

Tworzenie aplikac
■ Mobile Web (Accelerated Mobile Pages
(AMP), aplikacje platformocentryczne)
■ Technologie mobilne dla przedsiębiorstw
(B2B, B2E, B2C)
■ Gry (Unity)

Dziedziny kompetencji
zawodowych
Support.pl oferuje kompleksowe rozwiązania
internetowe i mobilne ukierunkowane na bezpośrednią
interakcję z użytkownikami, a także rozwiązania dla
klientów korporacyjnych.

•Rozwój oprogramowania / produktów na zamówienie
•Transformacja biznesu z naciskiem na mobilność
•Zapewnienie możliwości interakcji z użytkownikiem
na różnych platformach.
•Kompleksowa integracja, modernizacja i optymalizacja aplikacji.
•Doradztwo technologiczne

Korporacyjne rozwiązania internetowe
■ Portale zarządzania procesami biznesowymi (BMP) (systemy
zarządzania przedsiębiorstwem (ERP), systemy zarządzania
relacjami z klientami (CRM), systemy zarządzania
opracowaniem danych (DMS), zarządzanie zadaniami i
przepływem pracy).
■ Sieci korporacyjne wewnętrzne i zewnętrzne oraz powiązane
miejsca pracy
■ E-learning, środowisko pracy i rozrywka

Rozwiązania w zakresie handlu elektronicznego
■ Portale B2C/B2B, sklepy internetowe i agregatory, systemy
rezerwacji
■ Oprogramowanie do zarządzania procesami biznesowymi
w dziedzinie handlu elektronicznego (UA, księgowość, wysyłka,
płatność)
■ Mobilne rozwiązania handlowe

Rozwiązania w zakresie Internetu
przedmiotów (IoT)
■ IoT w dziedzinie ochrony zdrowia
■ IoT dla inteligentnych domów
■ Rozwiązania przemysłowe oparte na
technologii IoT

Rozwiązania korporacyjne
■ Automatyzacja operacji (konfigurowalne przepływy pracy, import
danych, eksport i tworzenie kopii zapasowych, zarządzanie zapasami i
zaopatrzeniem, przetwarzanie zamówień i generowanie faktur itp.)

Zapewnienie sprawności biznesowej i
wydajności dzięki rozwiązaniom mobilnym
i internetowym.

■ Cyfrowe zarządzanie aktywami (wspólne wykorzystywanie aktywów,
zarządzanie danymi podstawowymi, tworzenie kopii zapasowych
danych, zarządzanie danymi elektronicznymi)
■ Zarządzanie zasobami (ustawienia użytkownika i zintegrowane
systemy zarządzania przedsiębiorstwem)
■ Analityka biznesowa i raporty (moduły analizy danych w czasie
rzeczywistym, rozwiązania do inteligentej analizy danych, wizualizacja
danych, analiza prognostyczna itp.)
■ Wsparcie dla urządzeń mobilnych i noszonych (bezpieczeństwo
podczas korzystania z urządzeń osobistych do celów biznesowych
BYOD)

■ Konfiguracja produktów innych firm

Tworzenie

Integracja

Optymalizacja

Serwis

Rozwiązania
korporacyjne

Pomagamy naszym klientom optymalizować procesy biznesowe w
obszarach produkcji, zaopatrzenia, usług, sprzedaży, finansów i
zarządzania zasobami ludzkimi poprzez tworzenie złożonych,
konfigurowalnych, skalowalnych i bezpiecznych systemów ERP.

Systemy zarządzania relacjami z klientami (CRM)

Systemy zarządzania przedsiębiorstwem (ERP)

Dostarczamy korporacyjne rozwiązanie CRM do zbierania,
analizowania i dostarczania wystarczającej ilości danych
użytkownika dla Twoich rozbudowujących się zespołów sprzedaży i
marketingu.

Jeden zintegrowany system zastąpi kilka programów dla różnych
potrzeb. Elastyczność i innowacyjność systemu ERP zapewnia
integracja AI, dużych danych i innych funkcji niezbędnych dla
Twojej firmy.

Zarządzanie dokumentami

Zarządzanie zadaniami i przepływem pracy

Zarządzanie tworzeniem, przechowywaniem i usuwaniem
dokumentów za pomocą platformy zarządzania dokumentami.
Dedykowany system zarządzania dokumentami zapewnia
bezpieczeństwo, integrację obiegu dokumentów i mniejsze
zapotrzebowanie na pamięć.

Dodaj wszystkie niezbędne funkcje do swojej platformy:
kalendarz, funkcja czatu między członkami zespołu, wymiana
tekstu, grafiki i plików wideo, przydzielanie zadań lub map w celu
zautomatyzowania Twoich standardowych procedur pracy.

Rozwiązania w
zakresie handlu
elektronicznego

Sklepy internetowe i agregatory
Tworzymy niezależne od sprzętu sklepy
internetowe, strony internetowe z kuponami i
bezpłatną wysyłką w celu stworzenia pozytywnego
doświadczenia zakupowego dla naszych klientów,
bez względu na miejsce ich zakupu.

Portale B2C/B2B
Pomagamy dostawcom lepiej zrozumieć i
zarządzać ich ofertą oraz umożliwiamy klientom
dostęp do najbardziej kompleksowej oferty usług i
produktów na jednym portalu.
Pomożemy Ci połączyć, zintegrować i dopasować
wszystkie Twoje kanały, aby zapewnić
bezproblemową współpracę z klientem.

Rezerwacja i sprzedaż biletów
Tworzymy i wdrażamy kompleksowe rozwiązania,
aby rezerwacja i zakup biletów były wygodne i
przejrzyste dla klientów.

Prototypowanie
i MVP

Support.pl tworzy dokładne i przybliżone prototypy w celu
wizualizacji końcowego wizerunku aplikacji, zebrania
informacji zwrotnych i wprowadzenia odpowiednich zmian.
Oferujemy również w pełni funkcjonalne, minimalnie
gotowych produkty (MVP), jeśli potrzebujesz przetestować
nowy pomysł lub uzupełnić istniejącą aplikację o mobilny
odpowiednik.

Pomysł

Analiza
Projekt
architektoniczny

Average office overhead
Prototypowanie
costs,
including
rent,
Projektowanie
supplies,
interfejsów bills, etc
użytkownika

MVP

Projektowanie interfejsów
użytkownika
Eksperci Support.pl zwracają szczególną uwagę na
każdy element projektu interfejsu użytkownika, od
typografiki i schematu kolorystycznego do projektu
graficznego i schematów nawigacyjnych, tak aby
kompletna aplikacja była czytelna, funkcjonalna i
atrakcyjna dla użytkowników końcowych.

■
■
■
■

Projektowanie z dokładnością do piksela
Projekt ramek i projekt szkicowy
Projekt architektury informacyjnej
Projektowanie interakcji z użytkownikiem

Frontend

Frontend programiści z Support.pl pomogą Ci stworzyć
i zapewnić najlepsze doświadczenie interakcji z
produktem konsumentów i przedsiębiorstw.

Prototypowanie

Tworzenie interfejsu użytkownika

Nasz zespół wspiera Twój pomysł, przekształcając
modele ramek w interaktywne prototypy.

Świadczymy pełen zakres usług projektowych, od
modelowania ramek do projektowania w pełnej skali.

Optymalizacja wydajności

Przenoszenie rozwiązań do nowoczesnego
stosu technologii

Nasi eksperci optymalizują wydajność Twojej aplikacji,
aby uzyskać jak najszybsze pobieranie i przetwarzanie
danych.

Bezproblemowo przenosimy Twoje rozwiązanie
z dotychczasowej technologii na nowoczesne
platformy.

Stos technologiczny
na potrzeby tworzenia
Frontendu

Backend

Tworzymy dedykowane poziomy Backendu i
optymalizujemy istniejące systemy, zwiększając
możliwości i poprawiając produktywność.

Tworzenie

Adaptacja platform

Opracowujemy specjalistyczną logikę biznesową
dla aplikacji internetowych i mobilnych o różnych
poziomach złożoności.

Nasi eksperci pomogą Ci zmodyfikować gotowe
platformy tak, aby spełniały one unikalne wymagania
funkcjonalne.

Integracja z rozwiązaniami innych firm

Portowanie

Integrujemy Twoje rozwiązania internetowe z
systemami innych firm, aby zapewnić bezproblemową
wymianę danych.

Zapewniamy przeniesienie Twojego
przestarzałego backendu na inne platformy
technologiczne, jak również jego portowanie
do innych frameworków.

Stos technologiczny
na potrzeby tworzenia
Backendu

Tworzenie aplikacji
mobilnych

Oferujemy pełen zakres usług związanych z
tworzeniem aplikacji mobilnych w celu zapewnienia
najwyższej jakości doznań cyfrowych na
urządzeniach mobilnych.

Tworzenie

Zapewnienie jakości

Support.pl tworzy wielofunkcyjne i wysokie
interaktywne aplikacje natywne i mobilne rozwiązania
internetowe.

Stale testujemy aplikacje na wielu urządzeniach
mobilnych, abyś mógł lepiej kontrolować jakość
aplikacji.

Projektowanie interfejsów użytkownika

MVP Tworzenie

Specjaliści UI / UX firmy Support.pl dbają o to, by Twoja
aplikacja miała rozbudowaną, ale inteligentną
konstrukcję, która jest atrakcyjna i zrozumiała dla
użytkownika końcowego.

Support.pl dostarcza aplikacje MVP, dzięki czemu
możesz przetestować opłacalność swojej koncepcji
na rynku przy najniższych kosztach.

Stos technologiczny na potrzeby
tworzenia aplikacji mobilnych

Usługi w chmurze

Tworzenie za pomocą podejścia
opartego na chmurze
Stosujemy podejście oparte na chmurze,
aby tworzyć ekonomiczne i łatwe w
utrzymaniu aplikacje internetowe.

Usługi w chmurze Support.pl obejmują
wdrażanie i wprowadzanie, zarządzanie i
przenoszenie skalowalnych i wysoce
dostępnych aplikacji na różne platformy
chmury:
• Azure
• Google Cloud
• AWS

Migracja do chmury
Migrujemy systemy typu backend do
globalnej sieci platform cloud computing w
celu zwiększenia skalowalności i wydajności.

Stos technologiczny
dla chmury

Podejście
Faza badawcza
■ Metody analizy
biznesowej, plan
zaangażowania
interesariuszy, matryca
alokacji odpowiedzialności
RACI
■ Koncepcja i obszar
■ Plan oceny i planowanie
działalności pracowników
(PMP)
■ Dystrybucja interakcji
■ Wyświetlanie historii
użytkownika

Agile

Agile
(Scrum, Kanban,
Lean, SAFe)

Rozwój architektury /
Prototypowanie / MVP

Tworzenie

Serwis i wsparcie

■ Dane techniczne
■ Koncepcja
projektowania
interfejsu użytkownika
■ Układ stosowanego
interfejsu programu
aplikacji
■ Prototyp aplikacji
(emulacja aplikacji
internetowej)

■ Dostarczanie wyników/
pokazywanie funkcjonalności
na wszystkich etapach
■ Dostęp do repozytorium z
kodem źródłowym projektu
■ Wdrożenie produktu na
serwerze

■ 24-godzinny monitoring
projektu
■ Aktualizacja technologii
i usług
■ Ustawianie parametrów
wydajności
■ Funkcje biznesocentryczne

QA
■ Tworzenie poprzez testowanie (TDD)

Nasze prace

PRZYKŁADY PRAC

Mobilny salon samochodowy z
rozszerzoną rzeczywistością

Klientem jest europejski dealer samochodowy, który zarządza
dziesiątkami spółek zależnych i centrów serwisowych oraz oferuje
bogatą flotę pojazdów ponad 10 producentów samochodów. Zespół
Support.pl uczestniczył w krótkoterminowym projekcie mającym na
celu opracowanie innowacyjnej aplikacji mobilnej dla systemu iOS,
opartej na technologii rzeczywistości rozszerzonej i zaprojektowanej
tak, aby szybko wzbudzić zainteresowanie nabywców samochodów.

■ Interaktywne zakupy

■ Nieprzerwana praca przy słabym podłączeniu
■ Intuicyjna nawigacja i zarządzanie
■ Skalowalna architektura, umożliwiająca przyszły rozwój ilości
użytkowników i możliwości
■ Stabilna komunikacja klient-serwer

PRZYKŁADY PRAC

Platforma rezerwacji biletów
SaaS dla brytyjskich obiektów
rozrywkowych i medialnych
Rozwiązanie, pomyślane jako uniwersalna kasa biletowa dla
klientów firmy, stało się pełnoprawną platformą rezerwacyjną SaaS
dla dużych brytyjskich agencji biletowych. Support.pl opracowała
harmonogram prac i z powodzeniem wdrożył ten harmonogram
zarówno dla systemu rezerwacji dla jednego sprzedawcy, jak i dla
kilku sprzedawców biletów na imprezy kulturalne i sportowe w
stolicy.

■ Gotowe przedstawienie i wybór lokalizacji

■ Łatwy w użyciu panel administracyjny do zarządzania stronami
internetowymi i pobierania treści multimedialnych
■ Powiadamianie użytkowników o nowych ofertach

■ Wbudowana funkcjonalność dla ocen i recenzji użytkowników
■ Integracja z PayPal i innymi systemami płatniczymi
■ Bezpieczny dostęp dzięki uwierzytelnieniu

PRZYKŁADY PRAC

Analityka finansowa i
rozwiązanie biznesowe dla
europejskiego dostawcy sprzętu
Duży dystrybutor sprzętu dążył do połączenia różnych kluczowych
wskaźników wydajności i danych finansowych z kilku systemów
korporacyjnych w celu monitorowania rentowności dostarczanych
produktów, efektywności sprzedaży i określenia potrzeby wsparcia
konkretnej linii produktów. Support.pl stworzył ujednolicony system
analityki biznesowej, który analizuje dane dotyczące efektywności i
zapewnia całościowy obraz całej firmy i poszczególnych działów.

■ Jednolity interfejs dla wieloaspektowych danych finansowych
■ Możliwość dostosowywania raportów dla potrzeb analityki
biznesowej.
■ Rozproszona architektura wieloskładnikowa
■ Przetwarzanie danych stałych
■ Niezawodna wymiana danych

PRZYKŁADY PRAC

Platforma planowania podróży
kolejowych dla kanadyjskiego
dostawcy usług turystycznych
Biuro podróży, które oferuje pakiety wakacyjne, zamierzało
rozszerzyć swoje dotychczasowe możliwości rezerwacji poprzez
dodanie funkcji samodzielnego planowania podróży online, aby
zaspokoić potrzeby rosnącej społeczności doświadczonych
technicznie użytkowników. Zespół Support.pl zreorganizował
wewnętrzny system klienta, aby zapewnić elastyczność i wygodę
świadczenia usług społeczności cyfrowej.
Elastyczna konfiguracja podróży z wieloma parametrami
■ Szeroki zakres opcji wyszukiwania
■ Łatwe w użyciu i wygodne zarządzanie treścią

■ Indywidualnie konfigurowalne systemy rezerwacji i tworzenia
harmonogramów online
■ Intuicyjna nawigacja i osobisty pasek narzędzi
■ Otrzymywanie danych XML z systemu istniejącej usługi

PRZYKŁADY PRAC

Prognostyczny mechanizm intelektualny
uczestnictwa w przetargach i skuteczne
planowanie transakcji przy wsparciu
sztucznej inteligencji.
Zaistniała potrzeba zwiększenia możliwości podstawowego miejsca
zakupu poprzez wprowadzenie bardziej inteligentnego, otwartego
systemu przetargowego w celu usprawnienia procesów planowania
przetargów i zwiększenia liczby zamkniętych transakcji. Support.pl
opracowała rozwiązanie oparte na algorytmach uczenia się
maszynowego do przetwarzania danych z miejsca zakupu i
formułowania propozycji dotyczących celowości udziału dostawcy w
zbliżających się przetargach.

■ Inteligentne prognozowanie oparte na uczeniu się maszynowym
■ Inteligentne śledzenie zamówień na dostawy i zaproszeń do udziału
w konkursach
■ Inteligentna, zintegrowana ocena i monitorowanie opisów kwalifikacji
wstępnej

PRZYKŁADY PRAC

Inteligentny asystent do
pielęgnacji roślin z pomocą
technologii BLE
Support.pl połączyła siły z zespołem ds. rozwoju sprzętu od
producenta inteligentnych produktów, aby wprowadzić na rynek
rozwiązania w zakresie pielęgnacji roślin z instalacją dla doniczek.
Pomysł polegał na stworzeniu kompletnego rozwiązania
obejmującego zarówno urządzenie, jak i wygodną aplikację do
monitorowania odczytów z czujników. Support.pl opracowała
aplikację mobilną dla systemów iOS i Android, aby pomóc
ogrodnikom w uprawie roślin.

■ Wymiana danych za pomocą technologii Bluetooth Low Energy
■ Wykrywanie odchyleń w stanie roślin w czasie rzeczywistym.
■ Ponad 8.000 instrukcji z bogatej internetowej biblioteki pielęgnacji
roślin
■ Doskonała wydajność
■ Dostępne dla urządzeń mobilnych i tabletów z systemem iOS i
Android

PRZYKŁADY PRAC

Aplikacja mobilna do śledzenia
lokalizacji przyjaciół i rodziny w
czasie rzeczywistym
Support.pl opracował system geolokalizacji, który uwzględnia dane
z czujników smartfonów. W każdej chwili użytkownicy mogą
odwołać się do schludnej mapy pokazującej trasy przebyte przez
ich starszych krewnych lub dzieci, co daje możliwość rozszerzenia
kontroli nad nieoczekiwanymi sytuacjami, gdy są oni obecni.

■ Precyzyjne funkcje geotargetingu
■ Śledzenie na podstawie danych z czujników
■ Zakupy w aplikacji
■ Ochrona danych poufnych
■ Wysoka łatwość obsługi i minimalistyczny interfejs użytkownika
■ Efektywność energetyczna

PRZYKŁADY PRAC

Aplikacja do raportowania w
czasie rzeczywistym
kierowców
długodystansowych
Klient chciał zastąpić nieefektywny proces przygotowywania
raportów o trasach dostaw ładunków łatwą w obsłudze aplikacją
mobilną dla swoich kierowców. Zespół Support.pl wydał aplikację z
prostym i intuicyjnym interfejsem, który zredukował krzywą
uczenia się do "0" i pomógł firmie wyeliminować straty w procesie
komunikacji i wprowadzania danych.

■ Połączone usługi online offline

■ Zrównoważone wykorzystanie internetu w sieci komórkowej
■ Ciągła synchronizacja danych
■ Zminimalizowane pakiety danych

■ Zoptymalizowana nawigacja GPS i planowanie trasy dostawy

PRZYKŁADY PRAC

Mobilne narzędzie sprzedaży
dla kierowników terenowych
i dystrybutorów regionalnych
Rozwiązanie jest kompletnym pakietem dla przedstawicieli
handlowych, którzy obsługują swoich klientów w miejscu ich
lokalizacji. Dzięki łatwym w użyciu narzędziom prezentacyjnym
aplikacja mobilna umożliwia przedstawicielom regionalnym
klienta dostarczać kompleksowe informacje o zamówieniach na
zaawansowane technologicznie urządzenia - od dostępności na
magazynie po centra serwisowe i materiały marketingowe.

■ Zdalny dostęp do systemu korporacyjnego
■ Wsparcie dla obsługi w terenie

■ Monitorowanie stanu zapasów i składanie zamówień w czasie
rzeczywistym
■ Ciągła synchronizacja danych

PRZYKŁADY PRAC

Inteligentny chat-bot
do obsługi nowych klientów
firmy ubezpieczeniowej
Klient - firma ubezpieczeniowa, zidentyfikowała wyraźną potrzebę
przemyślenia tradycyjnego podejścia firmy do obsługi klienta i
wsparcia dla nowych klientów z wykorzystaniem technologii.
Support.pl opracowała intuicyjny system chat-botów, który
niezależnie kieruje potencjalnymi ubezpieczycielami poprzez
często nieprzejrzystą procedurę wyboru ubezpieczenia.

■ Mobilny chat-bot oparty na technologii uczenia się maszynowego
■ Intuicyjny dialogowy interfejs użytkownika
■ Samodzielna obsługa klienta z wysokim stopniem zgodności
■ Szczegółowe doradztwo podobne do ludzkiego.
■ Synchronizacja z osobistą stacją przedstawiciela handlowego

PRZYKŁADY PRAC

Mobilna aplikacja handlowa z funkcją
Rozszerzonej Rzeczywistości w aranżacji
wnętrz dla sklepu z dziełami sztuki
nowoczesnej
Klientem jest włoski sprzedawca sztuki, który reprezentuje artystów
współczesnych, współpracuje z wybranymi międzynarodowymi
galeriami i kolekcjonerami oraz sprzedaje dzieła sztuki w sklepie
internetowym. Klient postawił sobie za zadanie zmodernizowanie i
aktualizację istniejącej aplikacji mobilnej w celu zwiększenia
konkurencyjności swojej globalnej sieci online w branży. Support.pl
zaprezentowała niezawodną i bardzo atrakcyjną aplikację ecommerce dla systemu iOS, która integruje się z rynkiem
internetowym.
■ Rozbudowane możliwości skanowania, nakładania i modelowania
rzeczywistości rozszerzonej
■ Projekt adaptacyjny
■ Wyszukiwanie wieloparametrowe
■ Przejrzyste połączenie do sieciowej platformy handlowej z API
■ Skalowalna architektura
■ Szeroki zakres przechowywania danych

PRZYKŁADY PRAC

Narzędzie do slottingu do
przechowywania towarów w
inteligentnym magazynie
Duża firma logistyczna zwróciła się do Support.pl o pomoc w
optymalizacji dystrybucji produktów, konfiguracji i procesów
dostaw. Support.pl rozwiązała problemy firmy za pomocą
algorytmów uczenia się maszynowego. Stworzyliśmy rozwiązanie,
które integruje się z istniejącym w firmie systemem zarządzania
magazynem (WMS) oraz zarządzania relacjami z klientami (CRM).
System oferuje najbardziej efektywne scenariusze rozmieszczenia
produktów w oparciu o zgromadzone dane.
■ Podejmowanie decyzji w oparciu o uczenie się maszynowe
■ Wieloparametrowa analiza modeli zarządzania aktywami
■ Synchronizacja z wewnętrznym, zautomatyzowanym systemem
zarządzania magazynem
■ Aktualizacja danych w czasie rzeczywistym
■ Przetwarzanie dużych ilości danych

PRZYKŁADY PRAC

Rozwiązanie do wizualizacji wskaźników
z rozszerzoną rzeczywistością do
wyszukiwania i umieszczania
produktów w magazynie
Firma logistyczna zarządzająca dużą siecią magazynów zleciła
firmie Support.pl opracowanie narzędzia do optymalizacji
nawigacji wewnętrznej z funkcjami wizualizacji. Wykorzystując
możliwości śledzenia i lokalizacji oraz dyskretny charakter
rzeczywistości rozszerzonej, zespół opracował aplikację na tablety,
która umożliwia zarządzanie procesami wyszukiwania i
umieszczania wraz z funkcjami wizualizacji.

■ Kompletowanie na podstawie lokalizacji wizualnej towarów

■ Nawigacja w budynku z rozszerzoną rzeczywistością (augmented
reality room)
■ Identyfikacja produktów / opakowań w czasie rzeczywistym

■ Pełna integracja z wewnętrznym systemem zarządzania magazynem
■ Aktualizacje bazy danych zapasów w czasie rzeczywistym

PRZYKŁADY PRAC

Rozwiązanie internetowe do rejestracji
i prezentacji informacji z czujników
przemysłowych urządzeń pomiarowych

Producent przemysłowych urządzeń monitorujących wybrał
Support.pl jako partnera do wdrożenia systemu rejestracji danych
przy wsparciu technologii IoT. Rozwiązanie przeznaczone jest do
wyświetlania danych mikroklimatycznych z termohigrometrów w
czasie rzeczywistym, do ciągłego monitorowania poziomu
wilgotności w obszarach krytycznych wyposażony jest w wygodny
panel internetowy.

■ Połączenie z zastosowaniem technologii BLE
■ Wizualizacja danych z czujników

■ Bogata funkcjonalność przygotowywania raportów
■ Możliwość dostosowania paneli wskaźników do potrzeb zadania
■ Rozwiązanie zoptymalizowane pod kątem transferu danych kanałem
o małej szerokości pasma

PRZYKŁADY PRAC

Optymalizacja procesów biznesowych i
analityki biznesowej dla firmy zajmującej
się gospodarką odpadami

Klientem jest firma zajmująca się ochroną środowiska, która
postawiła na możliwość wizualizacji danych w uporządkowany
sposób w celu osiągnięcia większej przejrzystości w strumieniach
przychodów oraz optymalizacji zbierania i utylizacji odpadów. Zespół
Support.pl z powodzeniem uruchomił system zarządzania zasobami i
planowania procesów biznesowych, aby pomóc klientowi osiągnąć
jego cele biznesowe.

■ Zaawansowane możliwości wizualizacji danych
■ Konfigurowalne raporty dla różnych zainteresowanych stron
■ Wizualna prezentacja wskaźników finansowych

■ Otrzymywanie danych z wielu źródeł
■ Ścisła zgodność z wymogami bezpieczeństwa danych
■ Wdrożone w zautomatyzowanym miejscu pracy

PRZYKŁADY PRAC

Aplikacje mobilne i
internetowe dla platformy
transportowania pojazdów
Support.pl stworzyła platformę współpracy pomiędzy
pracownikami firmy zajmującymi się transportem pojazdów
przemieszczających się a ich kolegami siedzącymi przy biurku,
koncentrując się na poprawie komunikacji między nimi i
zwiększaniu możliwości dzięki aplikacji mobilnej.

■ Śledzenie dostaw w czasie rzeczywistym
■ Wieloetapowe planowanie tras transportu drogowego
■ Łatwe w użyciu mobilne narzędzia zestawienia raportów

■ Intuicyjny panel sterowania dostawą
■ Integracja z mapami
■ Zoptymalizowany transfer danych

Dane kontaktowe
www.support.pl

Email
sales@support.pl

SUPPORT.PL Sp. Z.o.o.
Address: 02-001 Warszawa, Poland ,
Powstańców Śląskich 89B / 382, 01-355
Phone Number: +48226022810

