OD SERWISU DO SOFTWAREHOUS’U

KIEDYŚ
Historia ABI SERWKOM Sp. z o.o. sięga roku 1992. Jako mała firma w Katowicach zajmowała się
wyłącznie sprzedażą i serwisem kserokopiarek. Dzięki profesjonalnej obsłudze i stale rosnącej dobrej
renomie, szybko poszerzyła swój portfel stałych klientów, a także wachlarz produktów i usług.

TERAZ
Dziś możemy pochwalić się współpracą z wieloma kontrahentami – od indywidualnych, przez duże
firmy, korporacje, fundacje, na jednostkach użyteczności publicznej kończąc. Zajmujemy się najmem,
sprzedażą i serwisem urządzeń wielofunkcyjnych, sprzedażą nowego i poleasingowego sprzętu
biurowego, przeprowadzamy audyty bezpieczeństwa sieci, tworzymy aplikacje webowe, deskopowe i
mobilne. Naszym sztandarowym produktem jest oprogramowanie dla biur rachunkowych i firm z
własnym działem księgowym.

JAK PRACUJEMY
W ciągu tych 27 lat z niewielkiej firmy z kilkoma pracownikami rozrośliśmy się do przedsiębiorstwa
podzielonego na działy, w których z oddaniem pracuje 20 osób. Sam dział programistyczny składa się z
13 osób pracujących w metodyce Scrum, którą dostosowaliśmy do własnych potrzeb. Nie idziemy ślepo
za wytycznymi – bierzemy tylko to, co najlepsze, bez zbędnych formalizacji. Wiemy czym jest przerost
formy nad treścią i staramy się tego uniknąć, dlatego możemy się skupić na szybszym i lepszym
dostarczeniu produktu. Naszym atutem jest to, że produkt powstaje przyrostowo, a każdy etap jest
dokładnie analizowany z klientem i w razie potrzeby dostosowywany do nowych pomysłów.
Można powiedzieć, że jesteśmy rodzinnym zespołem działającym jak korporacyjna struktura, ale tylko
w tych aspektach, które uznaliśmy za najlepsze.
Zawsze stawiamy na to, aby oprogramowanie było aktualne i świeże, dlatego nasz autorski produkt
doczekał się już trzeciej odsłony. Napisany zupełnie od zera w najnowszych i stabilnych technologiach
stał się szybszy, zyskał nowoczesny design zgodny z aktualnymi trendami, i ogrom nowych
funkcjonalności do zarządzania firmą.

NARZĘDZIA
- C#
- ASP .NET
- Entity Framework
- MySQL
- Angular 7
- Jira, Confluence, Bitbucket

NASZA SPECJALNOŚĆ
Jako firma od początku byliśmy związani z obróbką i zarządzaniem dokumentami oraz analizą danych.
Wiele lat doświadczenia i ogrom rozmów przeprowadzonych z klientami dało nam pogląd na to, jakie
są potrzeby rynku. Nie ma jednego rozwiązania, które zadowoliłoby wszystkich. Każda organizacja ma
swój sposób pracy i swoje procesy, więc KAŻDY nasz produkt jest zaprojektowany i zbudowany w taki
sposób, aby można go było łatwo konfigurować i dostosować do indywidulanych potrzeb.
Elastyczność, wiedza oraz doświadczenie w pracy z dokumentami i danymi pozwala nam na tworzenie
produktów, których celem jest analiza treści, generowanie raportów i analiz. W każdym biznesie te
informacje i ich interpretacja są niezbędne, tak samo jak narzędzia do ich przetwarzania.

