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DATA SOLUTIONS
DA N E TO W IE D ZA.
T Y W I ESZ, JA K JĄ WYKORZYSTA Ć.
M Y W I E MY, JA K JĄ W YDOBYĆ .

Usługi Data Solutions w Future Processing to:

uu Analiza, projektowanie i dostarczanie systemów
gromadzących oraz przetwarzających dane.

uu Budowa platform raportowych dostosowanych
do indywidualnych potrzeb.

uu Tworzenie kompletnych rozwiązań – od projektu po wdrożenie.

D EC Y Z J E

O RG A N I Z A CJE

B IZ NES

uu Rozwiązania biznesowe w chmurze, on-premise
oraz hybrydowe.

NAP ĘD Z ANE P RZ EZ D ANE

uu Instalacja oraz administracja środowisk
bazodanowych.

uu Zwinne zarządzanie projektami.
uu Podejmuj trafniejsze decyzje dzięki przetwarzaniu

uu Szkolenia dla użytkowników.

i analizie danych w czasie optymalnym dla biznesu.

uu Wsparcie i utrzymanie.

uu Transformuj dane w informacje, zdobywaj wiedzę
i wykonuj akcje prowadzące do wypracowania
i umocnienia przewagi konkurencyjnej.

uu Automatyzuj procesy i skup się na rozwoju,
a nie jedynie na utrzymaniu.

uu Mierz i monitoruj skuteczność działań zapewniając

DANE

I N FOR MA CJE

W I E D ZA

WA RTOŚĆ

ciągłą ocenę ich stanu.

T W OR ZYMY
R OZW IĄZ A NIA Z PASJĄ
W Future Processing wierzymy, że zwinne metodologie zarządzania projektami IT są kluczem do sukcesu biznesowego naszych Klientów. Kładziemy szczególny nacisk na początkowy etap analizy biznesowej i zbierania wymagań.
Pozwala to na dopasowanie zakresu usług do indywidualnych, precyzyjnie określonych oczekiwań Twojej firmy. Iteracyjne podejście oraz ciągła współpraca i komunikacja dają gwarancję wypracowania rezultatów, których oczekujesz.
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ZOBACZ, W CZYM MOŻEMY POMÓC
ANALIZA
BI ZNESOWA

BIG
DATA

Dzięki fazie analizy biznesowej, pomysły i potrzeby

Rzeczywistość nie pozostawia złudzeń – ilość

naszych Klientów są poddawane dokładnej wery-

danych, które generujemy stale wzrasta. Dzięki

fikacji przez ekspertów, aby następnie mogły

usługom technologii Big Data, pozwalamy w pełni

przerodzić się w jak najlepsze rozwiązania, odpo-

wykorzystać potencjał związany ze skuteczną

wiadające rzeczywistym potrzebom biznesowym.

analizą i wykorzystywaniem informacji, ukrytych

uu Analizujemy i doradzamy, jak wyciągnąć
wartość z danych.

uu Projektujemy platformy analityczne.
uu Tworzymy i wdrażamy procesy gromadzące
oraz przetwarzające dane.

uu Rozwiązujemy problemy i przekształcamy
abstrakcyjne pojęcia w rzeczywiste
rozwiązania przy użyciu technologii.

uu Wdrażamy zmiany w organizacji oraz
szkolimy użytkowników.

w dużych zbiorach danych.

uu Gromadzimy i przetwarzamy duże
zbiory danych.

uu Analizujemy dane strumieniowe
i wyciągamy z nich wartość biznesową.

uu Transformujemy dane w wiedzę,
udostępniając aktualne informacje
w czasie rzeczywistym.

uu Dostarczamy rzetelnych wyników analizy
danych pozwalając na podejmowanie
bardziej świadomych decyzji.

BU SIN ESS
INTE LLIGENCE

M A C H INE
L E A R NING

W danych kryje się bezcenna wiedza, którą teraz

Dostarczamy innowacyjne rozwiązania pozwala-

możesz mieć na wyciągnięcie ręki. Dzięki rozwiąza-

jące wydobyć z danych więcej, niż to było możliwe

niom z zakresu Business Intelligence, pomagamy

do tej pory. Zastosowanie technologii uczenia

wizualizować dane, wyciągać wnioski z ich analizy

maszynowego pozwala na analizę w stopniu, który

i przewidywać zdarzenia. Od teraz, Twoje decyzje

jest nieosiągalny dla innych metod.

będą oparte na twardych danych.

uu Projektujemy oraz tworzymy kokpity
menadżerskie oraz inne zaawansowane
platformy raportujące.

uu Realizujemy projekty tworzenia oraz
utrzymania hurtowni danych.

uu Dostarczamy rozwiązania zbierające
i przetwarzające dane w celu ich wizualizacji.

uu Analizujemy źródła i struktury danych,
tworząc czytelne i zrozumiałe modele danych
używane do analizy.

uu Sprawiamy, że monitorowanie oraz analiza
stają się elementem każdego procesu.

uu Tworzymy zaawansowane systemy detekcji,
predykcji oraz rekomendacji.

uu Pozwalamy osiągnąć cel tam, gdzie
tradycyjne rozwiązania zawiodły.

uu Stosujemy najnowsze osiągnięcia
w dziedzinie ML i AI tak, by analiza danych
przyniosła największe możliwe korzyści.

INTE GRA CJA

A DM INIST R A C J A

Integracja danych to synonim nieograniczonego

Poprzez powierzenie administracji środowisk

dostępu do rzetelnych i najświeższych informa-

ekspertom, zapewnisz bezpieczeństwo danych

cji na temat funkcjonowania firmy. Dzięki temu

i zagwarantuj zgodność z obowiązującymi przepi-

osiągniesz elastyczność operacyjną i zmniejszysz

sami. Oszczędź pieniądze i ogranicz konieczność

koszty działania.

inwestowania w nowy sprzęt i licencje do minimum.

uu Integrujemy systemy w organizacjach tak, by

uu Administrujemy środowiskami

dane były przygotowane do ich wydajnego
wykorzystania.

uu Migrujemy dane pomiędzy systemami,
zapewniając ich czyszczenie i poprawę jakości.

uu Zapewniamy swobodną wymianę wiedzy
wewnątrz organizacji tworząc spójne źródła
danych.

bazodanowymi zapewniając ich dostępność,
wydajność oraz bezpieczeństwo.

uu Optymalizujemy działanie oprogramowania
oraz warstwy sprzętowej przyczyniając się
do przyśpieszenia procesów technicznych
i biznesowych w przedsiębiorstwie.

uu Zwiększamy wydajność środowisk
bazodanowych przyczyniając się do
zmniejszenia kosztów oraz redukcji zbędnego
oprogramowania, procesów i sprzętu.

AP LI K A CJE PRZETWAR ZA JĄCE DANE
Czasem okazuje się, że dostępne na rynku rozwiązania software’owe nie odpowiadają potrzebom
Twojej firmy, szczególnie w zakresie przetwarzania
danych. W takich sytuacjach należy postawić na
aplikacje szyte na miarę, które dopasowane są do
Twoich wymagań.

uu Tworzymy aplikacje webowe, mobilne
oraz desktopowe zapewniając wysoką
jakość rozwiązań, ich wydajność oraz
bezpieczeństwo.

uu Nasze zespoły inżynierów i specjalistów
pracują w metodykach zwinnych,
dostarczając wysokiej klasy rozwiązania
spełniające oczekiwania klientów.

uu Dostarczamy rozwiązania oparte
o technologie embedded dopasowane do
wymagań przemysłowych.

uu Przeprowadzamy audyty oraz wdrażamy
spersonalizowane rozwiązania dla
przedsiębiorstw.

KIM JESTEŚMY?
Future Processing to doświadczona
firma informatyczna założona w 2000
roku. Specjalizujemy się w tworzeniu
wysokiej jakości innowacyjnych
rozwiązań dla Klientów prowadzących
działalność w różnych sektorach
rynku na całym świecie.
Pracujemy dla organizacji, dla których bazy danych są
niezbędne w codziennej pracy, w celu lepszego wykorzystywania oprogramowania oraz sprzętu IT oraz
przyspieszenia procesów biznesowych i technicznych
w przedsiębiorstwie.
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