Zespół nr 2
Miasto: Warszawa
Ilość osób: 6
Wiodące technologie i narzędzia: C#, JavaScript/TypeScript, HTML, CSS, Angular, Knockout, PHP, T-SQL, ASP.NET,
MVC, .NET CE, SqlServer, DB2, MySQL, VisualStudio, SQL Management Studio, TFS/VSS, GIT, Linux, Windows, IIS,
SSIS/DTS, SharePoint, Kanban, Scrum, Waterfall.
Wynagrodzenie: dla senior developera to 130zł/h + VAT, architekta 150zł/h + VAT.
W krótszych projektach normalna stawka godzinowa programistów/architektów to
160-190zł/h+VAT, a przypadku konsul?ngu enterprise stawki zaczynają od 200/h+VAT
Preferowany tryb pracy: Zdalny
Co ich wyróżnia:
Posiadają ponad 6-letnie doświadczenie
Indywidualne podejście do klienta. Nie skupiają się tylko na technologii, ale starają się poznać jak
najlepiej branżę i dziedzinę, w której realizują projekt.
Lubią wiedzieć i rozumieć po co robią dany projekt, aby wnosić wartość dodaną.

Opis:
Specjalizują się w tworzeniu systemów B2B/B2C projektowanych pod klienta i na miarę oraz w integracjach między
systemami. Ich doświadczenie jest jednak zdecydowanie szersze, bo tworzą również systemy klasy WMS, CRM, SCM
i rozwiązania BI - hurtownie i analiza wielowymiarową danych i wiele innych.
Zrealizowali następujące projekty:
–
system udostępniany dla resellerów IT - partnerów Hrmy do realizacji zakupów.
–
system do zarządzania resellerami i partnerami wewnątrz organizacji.
–
plaIorma zakupowa dla klientów końcowych produktów IT zarządzana przez sieć resellerów IT.
–
plaIorma do tworzenia sklepów internetowych.
–
międzynarodowy system do zarządzania porIolio produktowym oraz zarządzania łańcuchem dostaw.
System zarządzał kilkuseKysięcznym porIolio produktowych kierowanym na wiele rynków
sprzedaży. Z systemu
korzystało kilkaset osób oraz kilkadziesiąt Hrm partnerskich w wielu krajach.
–
międzynarodowy system do obsługo reklamacji klienckich RMA.
–
system do obsługi i nadawania listów przewozowych.
–
hurtownię danych OLAP i systemy raportowe.
–
System do zarządzania rabatami oraz protekcjami cenowymi, wpływającymi na marżę wypracowywaną w
przedsiębiorstwie.
–
PlaIormę do tworzenia, generowania i dostarczania automatycznych raportów dla partnerów biznesowych.
–
Aplikacje na mobilne kolektory danych.
Aktualnie kończą własny produkt, który jest jądrem do budowania systemów B2B. System jest w pełni oparty
o MVC.NETCore + Angular + SQL Server. Wdrożenie u pierwszego klienta już w listopadzie.

