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wiedza techniczna

Jak pracujemy?
THE FUTURE PROCESSING WAY

Jesteśmy ekspertami w dzie-

dzinie rozwoju oprogramowa-

nia. Wykorzystujemy technologię 

i zadajemy właściwe pytania, aby 

przynosić wymierne rezultaty 

w postaci niezawodnego oprogra-

mowania wysokiej jakości, które 

dostarczamy od razu, na czas.

Budujemy długotrwałe, part-

nerskie relacje dzięki uczciwości 

i  otwartej komunikacji. Klienci 

stale powierzają nam swoje pro-

blemy biznesowe i technologiczne, 

zadowoleni z naszego kompetent-

nego, dojrzałego i zdolnego do 

adaptacji zespołu.

Współpraca z nami to jak współ-

praca z partnerem z  sąsiedztwa. 

Nie ma dla nas rzeczy niemożli-

wych, a pozytywna atmosfera 

i energetyczne podejście tworzą 

niepowtarzalną kulturę, która 

sprzyja otwartości i dążeniu do 

sukcesu.

Future Processing

O NAS

Jesteśmy ekspertami w dziedzinie rozwoju oprogramowania, którzy 

rozwiązują problemy  biznesowe za pomocą technologii. Wierzymy, że 

najlepsze pomysły i innowacyjne rozwiązania powstają w przyjaznej 

atmosferze, w zespołach pełnych pasji i zaangażowania.

The Future Processing Way to nasze unikalne podejście do dostarczania najlepszego oprogra-

mowania dla naszych klientów które rozwinęliśmy w ciągu ostatnich 22 lat.

Jest to nasz sposób pracy będący połączeniem metod, narzędzi i zachowań, które pomagają 

naszym klientom osiągnąć wspaniałe wyniki dzięki współpracy z nami. Opiera się na pięciu filarach.

~47%
przychodów od klientów 
pracujących z nami  
ponad 3 lata

ponad 200
globalnych klientów 

w portfolio

Zespół

1000 osób

15
lat partnerstwa  

z Microsoft

Net Promoter Score: 60
na skali od -100 do +100, wynik uważany za  
doskonały dla branży IT

Klienci

w 12 krajach

40%
naszego zespołu ma ponad 
5-letnie doświadczenie

ISO 

27001:2013
certyfikat

Jak się z nami pracuje?  
Przeczytaj opinie naszych klientów.

https://clutch.co/profile/future-processing

4,7

18
projektów realizowanych 
jednocześnie dla jednego 
klienta

Jestem bardzo zadowolony z naszej współpracy. Future Pro-

cessing wnosi do naszego projektu istotną wartość dodaną. 

Ich zespół zapewnia kompleksowy zestaw umiejętności, a jego 

członkowie wykazują się niesamowitym sposobem myśle-

nia oraz ogromną specjalistyczną wiedzą dotyczącą two-

rzenia oprogramowania. Udało nam się stworzyć naprawdę 

sprawną strukturę, skoncentrowaną na  wysokiej jakości 

i niezawodności systemu.

Sprawna organizacja wymaga jedynie niewielkich nakładów 

finansowych związanych z kierowaniem projektem i jego kon-

trolą, dzięki czemu możemy skupić się na rozwoju obszarów 

działalności związanych z bezpośrednim kontaktem z klientem.

Thomas Felber 

IT Manager
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Niezależnie od tego, czy potrzebujesz specjalistów ds. rozwoju oprogramowania, rozwiązań szytych  
na miarę czy doradztwa w zakresie technologii, możemy Ci pomóc.

Osiągnij swoje cele biznesowe dzięki techno-

logii i otrzymaj produkt dopasowany do Twojego 

biznesu.  

Oferujemy Ci specjalistyczne warsztaty oraz 

dokładne zaplanowanie z ekspertami całego 

procesu prowadzącego do wdrożenia Twojego 

rozwiązania.  

Wnioski & Strategie

Rozwijaj swoją firmę dzięki oprogramowaniu 

dopasowanemu do Twoich potrzeb i odpo-

wiedz na realne potrzeby użytkowników.

Wybierz pewnego partnera IT, którzy przepro-

wadzi Cię przez cały proces tworzenia opro-

gramowania – od wstępnej analizy, przez 

wdrożenie po utrzymanie.

Usługi Rozwoju 

Oprogramowania
Rozwój oprogramowania

Zdobądź najlepsze opro-

gramowanie i osiągnij swoje 

cele biznesowe. Dostarcz-

ymy rozwiązanie, którego 

potrzebujesz. 

Support & Maintenance

Zapewnij wysoką efek-

tywność oraz wydajność 

Twojego systemu dzięki 

współpracy z naszymi 

specjalistami.   

Projektowanie 

Oprogramowania

Zamień swój pomysł w pro-

dukt idealnie dopasowany 

do potrzeb użytkowników 

i  sytuacji na rynku.

Zespół specjalistów

 

Zrealizuj swój projekt angażu-

jąc cały zespół specjalistów IT 

lub ekspertów z wybranych 

technologii.

Skorzystaj z możliwości jakie daje nowocze-

sna technologia i wprowadź chmurę, uczenie 

maszynowe oraz rozwiązania oparte na danych 

do Twojej firmy. 

Dzięki wspólpracy z nami pozostawisz konku-

rencję daleko w tyle.

Innowacje Cyfrowe

Warsztat Strategiczny
 

Weź udział w jednodniowym 

warsztacie dla osób decyzyj-

nych i stwórz strategię, która 

pomoże Ci osiągnąć sukces.

Warsztaty Projektowe

Podejmuj lepsze decyzje 

biznesowe opierając się na 

szczegółowym planie wdro-

żenia projektu przygotowa-

nym ze specjalistami. 

Sprint projektowy 

Stwórz i przetestuj z użyt-

kownikami swój produkt 

jeszcze przed rozpoczęciem 

prac. Wszystko to w zaled-

wie 5 dni. 

Audyty oprogramowania 

 

Upewnij się, że oprogramo-

wanie, z którego korzystasz 

jest dostosowane do stan-

dardów rynku i chroni najcen-

niejsze zasoby Twojej firmy. 

Chmura 

Rozwijaj swój biznes dzięki 

bezpiecznym rozwiąza-

niom chmurowym najwyż-

szej jakości.  

Transformacja cyfrowa

Otwórz swój biznes na inno-

wacyjne rozwiązania i moż-

liwości jakie niesie ze sobą 

transformacja cyfrowa.    

Business Intelligence 

Zobrazuj dane, przeanalizuj 

je, wyciągnij wnioski i prze-

widuj zdarzenia. Podejmuj 

decyzje w oparciu o kon-

kretną wiedzę. 

Data Science & 

Engineering 

Rozwijaj swoją firmę razem 

z naszymi specjalistami, 

doświadczonymi w  tworze-

niu innowacyjnych rozwią-

zań wykorzystujących dane.

The Future Processing W
ay
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PARTNERSTWA I  CZŁONKOSTWA

Niektóre z naszych projektów

Opracowanie i stworzenie kluczowego systemu wykorzystywanego przez największą w Wielkiej Bry-

tanii 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 obsługi-

wane 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 finan-

sowego, umożliwiając operacje krypto-finansowe, dla uznanej przez Forbes w rankingu „Top 10 

European most exciting technology start-up” – Smart Valor.

Chodzimy na konferencje, zdobywamy certyfikaty i chętnie dzielimy 

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

uczelniami w zakresie rozwoju, badań i edukacji.

Dbamy o rozwój

Ścisła współpraca  
z uczelniami wyższymi

Własna biblioteka  
wyposażona w ponad 2600 publikacji
technicznych i naukowych

Sponsorowanie i udział
w wydarzeniach branżowych

Grupa ekspertów technicznych 

z wieloletnim doświadczeniem

 ▪ organizujemy wydarzenia branżowe oraz występujemy na polskich 

i zagranicznych konferencjach

 ▪ ufundowaliśmy laboratoria, uruchomiliśmy specjalizację o nazwie 

Inżynieria Jakości Oprogramowania, a także prowadziliśmy 

przedmiot pt.: „Tworzenie oprogramowania w  zmiennym śro-

dowisku biznesowym”

 ▪ posiadamy własną jednostkę szkoleniową – FP Academy – dzięki 

której podnosimy swoje kompetencje

... i wiele więcej
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