DIGITALIZUJEME

O NÁS

VÁŠ SVĚT
Naším cílem je pomoci vám automatizovat a digitalizovat
vaše procesy. Ponoříme se do každého projektu, na kterém
zrovna pracujeme. Vždy vás se vším detailně seznámíme. Už
na začátku budete tedy vědět, jak se váš projekt, který jste
svěřili do našich rukou, bude vyvíjet. Díky našemu nasazení a
zkušenostem překonáme vaše očekávání.

Business
Intelligence

Karlín Cloud

NAŠE
SLUŽBY

“

Přinášíme vám novou energii

“

z Karlína pro váš každodenní
business.

Pomůžeme vám získat lepší přístup k
informacím, které zlepší vaše business
rozhodování a řízení firmy. Zajistíme praktickou
využitelnost reportů, jasnou interpretaci vývoje
strategických cílů a projektů

Představujeme Karlín Cloud. Propracovaný
ekosystém, v kterém stavíme ty nejkomplexnější
aplikace a systémy na míru každé firmy.
Díky nejnovějším cloudovým technologiím
dokážeme postavit složité systémy za zlomek
času a při nižších nákladech.

Mapping
firemních procesů

Za pomoci mapování procesů zjistíme jak je vše
zapojeno do procesu a odhalíme oblasti, kde
může být proces zlepšován. Mapy pomohou
rychlému pochopení celému procesu a přnáší
nápady na jeho zlepšení.

Návrh a
implementace
řešení

Po zjištění všech podstatných dát a zhodnocení
všech reportů Vám navrhneme řešení, jak
zdokonalit současné procesy a vytěžit tak z nich
co nejvíce.

Obchod a
marketing

Zařídíme vám moderní web, přehledný
e-shop nebo firemní systém na míru. Vše
bude mít samozřejmě skvělý design a nádech
budoucnosti, která je určena vítězům.

DIGITALIZUJEME

NÁŠ PŘÍBĚH

VÁŠ SVĚT

POZNEJTE
NÁS

“

Přinášíme vám novou energii

“

z Karlína pro váš každodenní
business.

Skvěle odvedenou prací si tvoříme příběh, ve kterém hlavní
roli hrají naši klienti. Zakládáme si na kvalitně odvedené práci
a projekty dotahujeme do posledního detailu. Na zakázkách
pracuje více než 60 našich šikovných vývojářů, kteří ke
všem přistupují individuálně, s respektem a proaktivním
přístupem. Společně hledáme inovativní, funkční a efektivní
řešení pro chytré fungování každé firmy a organizace.

Naše vize a
cíle

Není důležité jen vědět, co firma dělá, ale také
proč a jaké jsou její vize. Naším cílem je pomoci
firmám dělat správné kroky a zlepšovat se v
jejich nedostatcích. Nechceme aby všechno
bylo jen dobré, ale perfektní.

Příjemné prostředí

Naše sídlo se nalézá ve Fórum Karlín, kde má
každý z našich zaměstnanců své místo. Od
společných kanceláří, přes kuchyňku s barem, až
po quiet zone a openspace kanceláře.

Vedení našeho
týmu

Rodinná
atmosféra

Náš zkušený tým se postupně rozrůstá o mnoho
talentovaných lidí, kteří jsou zapalení plnit si své
sny. Pořád však v celé firmě zůstává přátelský
kolektiv, který se sbližuje na firemních akcích či
běžnýc ranních snídaních.

Zkušenosti a
reference

Ačkoliv jsme teprve mladá firma, máme za
sebou již přes 50 projektů, při kterých byli naši
klienti spokojeni. Jejich konkrétní reference
a odkazy na naši práci, můžete najíít u nás na
webu.

