Każdy projekt prowadzimy we własnym, skutecznym stylu -

Współprace rozpoczynamy od poznania potrzeb oraz

wykorzystujemy przy tym metodyki SCRUM/AGILE. Nasze

ustalenia ostatecznego kształtu projektu. Następnie,

podejście to gwarancja skutecznie prowadzonego projektu,

dzielimy projekt na etapy przy czym sumiennie informujemy

czego efektem jest skończony produkt - zgodnie z planem,

o postępach i pozostajemy w kontakcie z klientem.

w terminie.

Jako nieliczni potrafimy połączyć wiedzę biznesową

Fundamentem sukcesu jakiegokolwiek projektu jest jego dobre

z wiedzą techniczną, wiele kompleksowo zrealizowanych

prowadzenie i utrzymanie, zarówno na etapie koncepcyjnym,

projektów pozwala nam na świadczenie usług doradczych

deweloperskim jak i produkcyjnym. Nie wyobrażamy sobie

w kierunku rozwoju projektu klienta.

prowadzenia projektu bez doświadczonego project managera,
który poświęca dużo uwagi na realizacje projektu zgodnie
z założeniami klienta - dla nas to standard.

Nie korzystamy z gotowców, unikamy nieefektywnych

Pracujemy razem z naszymi klientami nad powierzonym

rozwiązań. Tworzymy produkty „szyte na miarę” od A do Z

projektem, dlatego też klient ma możliwość bezpośredniego

przy wykorzystaniu nieszablonowych, często bardzo

kontaktu z kierownikiem projektu.

nowoczesnych rozwiązań technologicznych.

Starannie selekcjonujemy portfel naszych klientów, jako

Wiemy, że każdy projekt jest inny - unikamy schematów czy

odpowiedzialna firma nie podejmujemy się częściowych

gotowych rozwiązań. Podchodzimy indywidualnie do każdego

czy jednorazowych zleceń - współpracujemy jedynie

projektu, poddając go wnikliwej analizie przez naszych

z wartościowymi klientami, którzy powierzają nam pełne

inżynierów i kierowników projektu.

projekty lub całe działy IT w formie out-sourcingu. Dzięki
temu, możemy zapewnić najwyższą jakość naszych usług.

Robimy wszystko, aby być dwa kroki przed konkurencją.

Jesteśmy ekspertami w całościowej realizacji projektów,

Wzorujemy się na globalnych, nowoczesnych rozwiązaniach

podejmujemy współpracę już na etapie koncepcji

które pozwalają nam realizować projekty naszych klientów w

a dostarczamy gotowy produkt - strone internetową, portal

efektywniejszy sposób.

czy aplikacje mobilne.

Zapewniamy wgląd w status projektu w trybie rzeczy-

Zrealizowaliśmy ponad sto indywidualnych projektów

wistym. Dzięki temu, nasz klient ma bezpośredni wgląd na

z różnych branż. Mnogość projektów oraz ich rodzajów

aktualnie przeprowadzane prace, ich status oraz przyszłe

pozwoliła nam zdobyć niezbędne doświadczenie do realizacji

plany względem projektu.

nowych przedsięwzięć na światowym poziomie.

W naszej praktyce znajdują się skutecznie zrealizowane

Planujemy projekty w oparciu o dane oraz zasoby

projekty, które zostały nam powierzone jako trudne. Lubimy

zewnętrzne oraz wewnętrzne, robimy to dobrze - dajemy

realizować wymagające projekty, szczególnie

więc pisemną gwarancję wykonania projektu w terminie.

że zrobiliśmy ich już wiele.

Przy realizacji większych projektów stosujemy formalne
ubezpieczenie realizacji projektu do kwoty 200 000 PLN -

Nie zamykamy się na pozostałych specjalistów, aktywnie

nasz klient otrzymuje gwarancje, że projekt będzie

współpracujemy z ponad 50 partnerami na całym świecie,

dostarczony zgodnie z wymaganiami oraz w odpowiednim

pozwala nam to rozwiązywać najtrudniejsze zagadnienia

terminie.

techniczne w mgnieniu oka.

biznes@productdevelopment.pl

