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O NAS
Jestem bardzo zadowolony z naszej współpracy. Future Processing wnosi do naszego projektu istotną wartość dodaną.

Future Processing

Ich zespół zapewnia kompleksowy zestaw umiejętności, a jego
członkowie wykazują się niesamowitym sposobem myślenia oraz ogromną specjalistyczną wiedzą dotyczącą two-

Jesteśmy ekspertami w dziedzinie rozwoju oprogramowania, którzy

rzenia oprogramowania. Udało nam się stworzyć naprawdę

rozwiązują problemy biznesowe za pomocą technologii. Wierzymy, że

sprawną strukturę, skoncentrowaną na wysokiej jakości

najlepsze pomysły i innowacyjne rozwiązania powstają w przyjaznej

i niezawodności systemu.

atmosferze, w zespołach pełnych pasji i zaangażowania.

Sprawna organizacja wymaga jedynie niewielkich nakładów
finansowych związanych z kierowaniem projektem i jego kontrolą, dzięki czemu możemy skupić się na rozwoju obszarów
działalności związanych z bezpośrednim kontaktem z klientem.
Thomas Felber
IT Manager
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Jak się z nami pracuje?
Przeczytaj opinie naszych klientów.

https://clutch.co/profile/future-processing
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Nasze usługi
Niezależnie od tego, czy potrzebujesz specjalistów ds. rozwoju oprogramowania, rozwiązań szytych
na miarę czy doradztwa w zakresie technologii, możemy Ci pomóc.
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Osiągnij swoje cele biznesowe dzięki techno-

Warsztat Strategiczny

Warsztaty Projektowe

Sprint projektowy

Audyty oprogramowania

Weź udział w jednodniowym

Podejmuj lepsze decyzje

Stwórz i przetestuj z użyt-

Upewnij się, że oprogramo-

warsztacie dla osób decyzyj-

biznesowe opierając się na

kownikami swój produkt

wanie, z którego korzystasz

nych i stwórz strategię, która

szczegółowym planie wdro-

jeszcze przed rozpoczęciem

jest dostosowane do stan-

pomoże Ci osiągnąć sukces.

żenia projektu przygotowa-

prac. Wszystko to w zaled-

dardów rynku i chroni najcen-

nym ze specjalistami.

wie 5 dni.

niejsze zasoby Twojej firmy.

logii i otrzymaj produkt dopasowany do Twojego
biznesu.
Oferujemy Ci specjalistyczne warsztaty oraz
dokładne zaplanowanie z ekspertami całego
procesu prowadzącego do wdrożenia Twojego
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Usługi Rozwoju
Oprogramowania

Kompleksowe rozwiązanie = Pełna odpowiedzialność

rozwiązania.

Niektóre z naszych projektów
Opracowanie i stworzenie kluczowego systemu wykorzystywanego przez największą w Wielkiej Brytanii grupę świadczącą usługi sądownicze, rozpatrującą około 1,5 miliona przypadków rocznie
– Marston Holdings. Marston Holdings odzyskuje ponad 500 milionów funtów rocznie w imieniu
podatników, firm i osób fizycznych.
Stworzenie rozwiązania do zarządzania magazynami dla FareShare - organizacji non-profit której
celem jest walka z marnowaniem jedzenia i głodem. Dzięki aplikacji, towary w magazynach obsługiwane są nawet 1/3 szybciej w stosunku do starego systemu, a FareShare może pomóc nawet
500 tys. potrzebujących tygodniowo.
Wdrożenie systemu opartego o blockchain, którego celem jest zrewolucjonizowanie sektora finansowego, umożliwiając operacje krypto-finansowe, dla uznanej przez Forbes w rankingu „Top 10
European most exciting technology start-up” – Smart Valor.

Dbamy o rozwój
Chodzimy na konferencje, zdobywamy certyfikaty i chętnie dzielimy

Ścisła współpraca

się wiedzą z innymi. Co więcej, ściśle współpracujemy z regionalnymi

z uczelniami wyższymi

uczelniami w zakresie rozwoju, badań i edukacji.
▪ organizujemy wydarzenia branżowe oraz występujemy na polskich

Własna biblioteka
wyposażona w ponad 2600 publikacji

i zagranicznych konferencjach

technicznych i naukowych
▪ ufundowaliśmy laboratoria, uruchomiliśmy specjalizację o nazwie
Inżynieria Jakości Oprogramowania, a także prowadziliśmy
przedmiot pt.: „Tworzenie oprogramowania w zmiennym środowisku biznesowym”
▪ posiadamy własną jednostkę szkoleniową – FP Academy – dzięki
której podnosimy swoje kompetencje
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Grupa ekspertów technicznych
z wieloletnim doświadczeniem
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w wydarzeniach branżowych
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