
Strony WWW

Software

Kreacja

Strategia i doradztwo 



Klienci



http://www.jmc.pl

O nas

Szanowni Państwo,

Misja

Zespół

Wartości

Wyznacznik naszego sukcesu 

pracujemy dla Państwa od 1996 roku. Przez ten czas zrealizowaliśmy przeszło 1000 

projektów, w tym prawie 800 serwisów i portali internetowych, około 200 produkcji 

multimedialnych i ponad 100 projektów doradczych.

Podczas współpracy gwarantujemy naszym Klientom niezawodność, 

bezpieczeństwo i komfort, pełne zaangażowanie wsparte kompetencjami, 

profesjonalizmem i pracowitością połączonymi z wysoką jakością, kreatywnością, 

innowacyjnością i pasją, tworząc w efekcie rozwiązania przekraczające oczekiwania 

i uwzględniające najnowsze trendy dzięki stałym więziom ze światową nauką.

Podstawą naszego działania są wiedza i umiejętności pracowników firmy oraz 

zdobywane przez lata bogate doświadczenie w realizacji projektów informatycznych, 

doradczych i multimedialnych dla Klientów w kraju i za granicą.

Misją JMC jest tworzenie rozwiązań najwyższej jakości, dostosowanych do 

indywidualnych potrzeb Klienta oraz pełne zaangażowanie na rzecz Jego sukcesu 

poprzez kreowane idee i świadczone usługi.

W skład zespołu JMC wchodzą eksperci posiadający szeroką wiedzę z różnych 

dziedzin ekonomii, zarządzania i nowych technologii informacyjnych, a także osoby 

kreatywne – artyści, graficy i projektanci nowoczesnych rozwiązań w komunikacji.

Kilku członków naszego zespołu pracowało przez wiele lat w Finlandii, USA i Szwecji, 

a ich doświadczenie w kontaktach z Klientami korporacyjnymi i organizacjami 

w krajach Unii Europejskiej i USA pozwala nam realizować projekty na najwyższym 

poziomie merytorycznym, organizacyjnym i jakościowym, według najwyższych 

światowych standardów.

Najważniejsze jest dla nas dążenie do doskonałości w każdym działaniu, szacunek 

dla indywidualnych potrzeb i uważne słuchanie, aby właściwie rozumieć. Wiemy, 

że twórcza siła  tkwi w różnorodności, zaś efektywna i wytężona praca łączy się dla 

nas z przyjemnością i pasją tworzenia. Pragniemy kreować dla naszych Klientów 

nowe wartości, pomagające im w codziennym prowadzeniu biznesu i osiąganiu 

sukcesów, a także czyniące ich firmę unikalną i wyjątkową.

Sukces oznacza dla nas zadowolenie naszych Klientów oraz fakt, że wielu z nich 

pozostaje pod naszą opieką przez wiele kolejnych lat, a ich rekomendacje owocują 

projektami realizowanymi dla nowych Klientów.

Z wyrazami szacunku,

Dr inż. Janusz Marszalec, Prezes

Oferujemy:
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Przykładowe realizacje



Strony WWW

http://www.jmc.pl/Strony-WWW.html

serwisów i portali

800

PlusLiga - Profesjonalna Liga Piłki Siatkowej

Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

Soraya S.A.

Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Emergency Medical System Poland

Serwis internetowy Roberta Sowy

Serwis internetowy Czesława Czaplińskiego

Polish Festival Orchestra 

Oferujemy:

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Strony firmowe

Serwisy internetowe

Portale

Sklepy internetowe

Aplikacje e-business

Testy ergonomii informacji

   i nawigacji

Serwisy internetowe stanowią dziś podstawowe narzędzie komunikacji firmy               

z otoczeniem biznesowym. To narzędzie bardzo wszechstronne i elastyczne pod 

względem możliwości publikowanych treści, w zakresie oddziaływania i szybkości 

aktualizacji oraz niezwykle efektywne ekonomicznie dzięki obniżce kosztów 

przygotowania i rozpowszechniania różnych form informacji tekstowych, 

graficznych  i multimedialnych, a także realizacji funkcji biznesowych (e-biznes). 

W naszej ofercie mamy przyjemność zaproponować Państwu opracowanie 

koncepcji i realizacje stron firmowych, specjalistycznych serwisów internetowych, 

portali, sklepów internetowych i aplikacji e-biznes. Przygotowujemy i wykonujemy 

także testy użyteczności (web usability), ergonomii informacji i nawigacji.

  

W ramach realizowanych projektów, takich jak tworzenie koncepcji, budowanie            

i wdrażanie serwisów internetowych, zajmujemy się,  między innymi

 analizą biznesu, jego potrzeb i określeniem grupy docelowej,

 analizą serwisów internetowych firm o podobnym profilu w kraju i na świecie, 

 tworzeniem koncepcji serwisów, architektury i systemu nawigacji, a także   

doborem potrzebnych rozwiązań funkcjonalnych,

  projektowaniem interakcji (interaction design) i projektowaniem pozytywnych 

doświadczeń w trakcie korzystania z serwisu (user experience design),

  projektem graficznym, tworzeniem baz danych i oprogramowaniem całości 

rozwiązania,

  wdrożeniem, bieżącą opieką nad serwisami i ich aktualizacją,

  pracami nad modernizacją i rozbudową serwisów. 

By zapewnić prostą i komfortową aktualizację treści serwisów stworzyliśmy, i od lat 

rozwijamy, własny System Zarządzania Treścią Contentia CMS. Posiada on modułową 

budowę, a zastosowane w danym serwisie moduły systemu CMS dostosowywane są 

do rzeczywistych potrzeb. System CMS może na przykład obejmować aktualizację 

niewielkiego fragmentu serwisu, takiego jak Aktualności, bądź pozwalać na 

dynamiczne zarządzanie całą treścią dużych portali informacyjnych i na aktualizację 

różnych jej części wielokrotnie w ciągu dnia. W razie rosnących potrzeb system może 

być rozbudowywany w prosty sposób o dodatkowe moduły.

W przypadku firm, będących częścią międzynarodowych koncernów, ich serwisy 

internetowe tworzone są według ścisłych wytycznych korporacyjnych.

• 

• 

• 

•

•

•

•



Przykładowe realizacje



Software

http://www.jmc.pl/Software.html

projektów
informatycznych

600

The Database of Legislation of Turkmenistan

OSCE online legislative database

OSCE/ODIHR Conference Registration System

Concordia News

PlusLiga Sklep

PlusLiga - aplkacja dla systemu Android

Citroen C3 - prezentacja multimedialna

HDI - konkurs "Poczuj moc Ferrari"

Oferujemy:

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Systemy zarządzania treścią

Rozwiązania dla portali

Aplikacje internetowe

Aplikacje mobilne

Platformy społecznościowe

Rozwiązania e-commerce

Rozwiązania CRM

Technologie informatyczne i bazujące na ich wykorzystaniu rozwiązania biznesowe są 

dziś obecne na każdym poziomie funkcjonowania firmy. W czasach gospodarki opartej 

na wiedzy dotyczy to nie tylko komunikacji wewnętrznej, gromadzenia i zarządzania 

informacjami o klientach i ich potrzebach, czy zarządzania wiedzą zgromadzoną        

w firmie w szerokim zakresie tego pojęcia, ale także dotyczy wspomagania, a często      

i prowadzenia biznesu w nowoczesnej organizacji, mającej dostęp do rynków 

globalnych.

W JMC zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy wiele nowoczesnych rozwiązań dla firm 

działających w różnych sferach gospodarki. Nasze doświadczenie, wiedza oraz 

stały kontakt z, krajowym a także zagranicznym, sektorem nauki i badań pozwalają 

nam widzieć i rozumieć nadchodzące trendy wspomagane przez nowe technologie, 

a także projektować rozwiązania z uwzględnieniem przyszłych potrzeb i kierunków 

rozwoju działalności gospodarczej.

Dzięki dokładnemu zapoznaniu się z działalnością Klienta, nasze rozwiązania 

informatyczne są zawsze dostosowane do indywidualnych potrzeb, uwzględniają 

specyfikę realizowanych zadań i zapewniają wygodę w trakcie ich użytkowania. 

Wysoka jakość naszych systemów oparta jest na wiedzy z zakresu inżynierii 

oprogramowania, prawidłowo skonstruowanej architekturze, doborze odpowiednich 

technologii oraz kontroli jakości na każdym etapie prac.

Większość naszych aplikacji tworzona jest w oparciu o architekturę Model-View-

Controller, która jest szczególnie przydatna do aplikacji interaktywnych (w tym 

aplikacji internetowych). Pozwala ona na podział i rozgraniczenie funkcjonalności 

systemu na warstwy Model, View i Controller.

Dzięki zastosowaniu tej architektury nasze aplikacje są odporne na błędy, 

bezpieczne, tworzone szybciej, a także łatwiejsze w rozbudowie.



Przykładowe produkty



Kreacja

http://www.jmc.pl/Kreacja.html

produkcji
multimedialnych

200

TP S.A. - olimpijski wygaszacz ekranu

PlusLiga - kalendarz elektroniczny

PolCard - kalendarz/wygaszacz ekranu

Plus GSM - animacja 3D

Play - animacja

Wygaszacz ekranu - zegar

Domoteka - plan interaktywny

TempService - animacja reklamowa

Oferujemy:

• 

• 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

• 

Projekty stron firmowych

Projekty portali

 Projekty stron promocyjnych

 Projekty stron produktowych

 Prezentacje multimedialne

 Katalogi elektroniczne

 Gadżety elektroniczne

 Ulotki, broszury

 Segregatory, katalogi

 Grafika do druku

 Animacje

Materiały reklamowe

Czego potrzeba, aby dotrzeć z informacją do właściwego odbiorcy? W jaki sposób 

zaprezentować swoje produkty, usługi, firmę potencjalnym klientom, coraz mniej 

wrażliwym na zbyt agresywną reklamę, przytłoczonym ogromną ilością wiadomości     

i danych?

Nasi eksperci podpowiedzą Państwu jakie są najbardziej odpowiednie działania, dzięki 

którym skutecznie wykorzystany będzie potencjał multimediów i możliwości rozwiązań 

informatycznych. Zdobyta wiedza i doświadczenie pozwalają nam kreować projekty, 

oddziałujące właściwie  na odbiorców Państwa przekazu.

Tak jak ewoluuje kultura, w której żyjemy, tak zmienia się sposób postrzegania świata.   

Z jednej strony trendy i moda, narzucające określone formy, z drugiej  sprawdzone 

teorie i zasady, niezmienne dla ludzkiej psychiki i sposobu odbioru informacji.

Znamy te zasady, stale jednak prowadzimy specjalistyczne badania z zakresu mediów, 

a wnioski wdrażamy w praktyce. Psychologia, socjologia, teorie sztuki, kultury, techniki 

wizualizacji, teorie ergonomii  wiedza z tych dziedzin pozwala nam na kreowanie 

projektów, które sprawnie i szybko budują podstawy wymiernego sukcesu Państwa 

działań, zarówno w marketingu i promocji, jak też w sprzedaży, prowadzeniu szkoleń    

i zarządzaniu zasobami ludzkimi.

Stosując techniki i technologie produkcji aplikacji multimedialnych, tworzymy w JMC 

różne rozwiązania, m.in. prezentacje firm i katalogi elektroniczne produktów, 

szczegółowe prezentacje produktów i usług, materiały szkoleniowe z systemami 

testów wyników nauczania. Dystrybucja tych rozwiązań może odbywać się offline    

(np. na płytach CD/DVD/BR) lub online (np. w sieci Internet lub wewnętrznej sieci 

korporacyjnej). 

Początkowy etap projektów z dziedziny multimediów dotyczy ogólnej koncepcji 

aplikacji. W procesie tym określane są główne cele, definiowana jest grupa docelowa 

aplikacji, a następnie dokonywany jest wybór metod oddziaływania i komponentów 

mediów najbardziej odpowiednich do zastosowania w rozwiązaniu. Etap ten jest 

niesłychanie ważny, ponieważ podjęte w nim decyzje są wdrażane w kolejnych 

etapach realizacji projektu. Muszą więc być głęboko przemyślane, gdyż nie mogą 

ulegać częstym i istotnym modyfikacjom w trakcie produkcji aplikacji. Takie zmiany 

wpływają negatywnie na spójność prezentacji, jej oddziaływanie na użytkowników,      

a także powodują wydłużanie czasu projektu i powstawanie dodatkowych kosztów. 

Każdy Klient i każda aplikacja są inne. Posiadają własną specyfikę, cele do osiągnięcia  

i warunki jej wykorzystania. Doradzamy naszym Klientom, uwzględniając wszystkie 

wyjściowe założenia, i tworzymy najbardziej właściwe, unikalne rozwiązania. 

Wskazujemy, jak najlepiej podejść do konkretnego problemu, aby projekt zakończył się 

sukcesem i przyniósł firmie wymierne korzyści.



Zasady projektowania intrfejsów

użytkownika dla potrzeb portali

internetowych i portali mobilnych

Opracowanie koncepcji nowej wersji 

portalu internetowego www.paiz.gov.pl

(integracja portali paiz.gov.pl, 
exporter.gov.pl i poland.gov.pl)

Warszawa2016.pl - 

analiza serwisu 

i opracowanie koncepcji modernizacji

Opracowanie koncepcji i funkcjonalności

Systemu Zarządzania Wiadomościami

i tworzenia publikacji elektronicznych

Koncepcja budowy

serwisu internetowego

PlusLigaTV.pl

Koncepcja budowy

systemu rejestracyjnego

obsługi konferencji OBWE/ODIHR

Strategia rozwoju e-biznesu

dla firmy QPrint

Opracowanie koncepcji i funkcjonalności 

Systemu Zarządzania Wiedzą

Przykładowe projekty



Strategia i doradztwo 

http://www.jmc.pl/Strategia-i-doradztwo.html

projektów doradczych

100

Oferujemy:

•  

 

•

•

•

•

•

Opracowywanie koncepcji    

i strategii obecności firm      

w Internecie

 Audyty rozwiązań    

informatycznych

 Tworzenie profilów                  

i scenariuszy interakcji 

użytkownika

 Architektura informacji

 Projektowanie użyteczności

 Testy ergonomii informacji        

i nawigacji

W czasach gospodarki opartej na wiedzy, kiedy nowe rozwiązania i produkty 

wprowadzane są na rynek w coraz krótszym czasie, wykorzystanie wiedzy 

w bieżącej działalności firmy, kreuje jej przewagę konkurencyjną i gwarantuje 

dynamiczny rozwój. Obserwacja zachodzących zmian w otoczeniu biznesowym, 

innowacyjne podejście do wyzwań rynku i rosnących oczekiwań klientów 

są wymogiem dzisiejszych czasów. 

Połączenie wiedzy na temat ekonomii i zarządzania firmą z najnowszymi 

osiągnięciami i rozwiązaniami w dziedzinie technologii informatycznych ważne jest 

zarówno w działalności dużych korporacji, jak i małych oraz średnich 

przedsiębiorstw. 

Określenie właściwej strategii w dziedzinie technologii internetowych i rozwiązań 

informatycznych, a także odpowiednie wykorzystanie istniejących możliwości 

technicznych i organizacyjnych do efektywnego zarządzania firmą oraz jej 

poszczególnymi obszarami działania to główne nasze wyzwania.

Zadaniem nadrzędnym naszych doradców jest pomoc Klientom w osiąganiu ich 

celów biznesowych poprzez odpowiednie działania organizacyjne bądź 

proponowane rozwiązania informatyczne. 

W projektach doradczych dokonujemy analizy otoczenia biznesowego i procesów 

wewnątrz firmy, a następnie projektujemy rozwiązania usprawniające 

i wspomagające procesy zarządzania, podejmowanie decyzji, działania 

marketingowe, komunikację wewnętrzną i procesy logistyczne. Uwzględniamy przy 

tym nowoczesne tendencje w zarządzaniu i nowe rozwiązania w obszarze 

technologii internetowych i informatycznych, które połączone razem poprawiają 

funkcjonowanie firmy i zwiększają jej zyski. 

W naszych projektach doradczych zajmujemy się, m.in. zagadnieniami 

z następujących obszarów:

  tworzenie strategii obecności firmy w Internecie,

portale korporacyjne i specjalistyczne serwisy internetowe,

  zarządzanie wiedzą, 

  zarządzanie relacjami z klientami CRM, 

 analizy biznesowe i tworzenie założeń budowy i rozwoju dedykowanych 

rozwiązań informatycznych,

  strategie rozwoju e-biznesu.

Realizujemy także projekty doradcze dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). 

•

•  

•

•

• 

•



Przykładowe realizacje



Komunikacja i marketing

http://www.jmc.pl/Komunikacja-i-marketing.html

projektów

300

IPOPEMA Securities S.A. - reklamy prasowe

Kredyt Bank - kampanie banerowe 

TP S.A. - prezentacje, banery, animacje

EMS Poland - katalog produktów

Sheraton Warsaw - kreacja logo usługi, ulotki

Millennium TFI - prezentacja multimedialna

Kredyt Bank - animacje na bankomaty

TP S.A. - elektroniczny plan lekcji

Oferujemy:

• 

•

•

•

•

•

•

•

SEM/SEO

 Kampanie banerowe

 Kampanie mailingowe

 Kampanie linków    

sponsorowanych

 Copywriting na potrzeby    

Internetu

 Konkursy internetowe

   i gry online

 Analiza i interpretacja statystyk

 Obsługa portali    

społecznościowych

Obecnie Internet pozwala na realizację nowych modeli komunikacji z klientem, 

komunikacji spersonalizowanej  umożliwiającej dotarcie do pojedynczych osób 

i komunikacji mierzalnej  stwarzającej możliwości szybkiej oceny skuteczności 

podejmowanych działań i modyfikacji przyjętej strategii.

E-marketing to zagadnienie wielopłaszczyznowe, łączące elementy planowania 

strategi i  komunikacj i ,  doboru odpowiednich narzędzi (np. reklamy 

w wyszukiwarkach SEM, wizerunkowe kampanie banerowe, blogi i fora dyskusyjne, 

dedykowane serwisy promocyjne, gry i konkursy online, serwisy społecznościowe), 

ich projektowania, realizacji i wdrożenia, a następnie monitorowania poprzez 

statystyki skuteczności prowadzonych działań i osiąganych celów.

Dotarcie do odbiorcy, to spowodowanie, że serwis internetowy będzie często 

odwiedzany. Można to osiągnąć nie tylko poprzez reklamę, ale przede wszystkim 

przez skuteczne zastosowane technik pozycjonowania. Właściwe pozycjonowanie 

serwisu zapewnia wyświetlanie jego adresu na wysokiej pozycji w wyszukiwarkach 

internetowych. Istotne jest przy tym takie zdefiniowanie słów kluczowych, aby 

serwis odwiedzali potencjalni klienci, a nie osoby przypadkowe. Dotarcie do 

odbiorcy to również zatrzymanie go w serwisie i zachęcenie do dalszego 

poznawania przygotowanych zasobów informacji. Kluczową kwestią staje się 

użyteczność serwisu (web usability).

W budowie trwałych pozytywnych relacji z klientami w sieci ważne jest właściwe 

zdefiniowanie celów, a następnie wprowadzenie takich rozwiązań, aby zachęcały 

do interakcji i eksplorowania przygotowanych zasobów, a także pozostawiały dobre 

wrażenia z doświadczeń, a nawet, jeżeli to możliwe, kreowały dla klientów cenne

 i trwałe wartości (np. edukacyjne gry promocyjne online).

Dzięki interdyscyplinarnej grupie specjalistów, znawców technologii i biznesu, 

a także zagadnień komunikacji wizualnej, psychologii widzenia barwnego i innych 

aspektów   związanych z interakcją człowieka ze światem wirtualnym, projektujemy 

rozwiązania i realizujemy projekty, które skutecznie prowadzą do osiągania 

wyznaczonych celów biznesowych naszych Klientów. 

Dla niektórych firm wykonaliśmy nawet po kilkadziesiąt projektów, a dzięki 

pozytywnym wynikom nasza współpraca jest przez lata kontynuowana. 

Jeżeli uznacie nas Państwo za właściwych partnerów, podjęcie współpracy będzie 

dla nas wyróżnieniem i przyjemnością.



Produkty Contentia

Contentia Mail jest zaawansowaną aplikacją do tworzenia, wysyłania i zarządzania 

kampaniami mailingowymi w firmie. Mailing może mieć postać od prostych 

wiadomości z załącznikami do zhierarchizowanych biuletynów informacyjnych. Każdy 

wysyłany mailing posiada swój odpowiednik dostępny online. 

Contentia Mail umożliwia dowolne zarządzanie grupami odbiorców. 

System Contentia Mail jest doskonałym narzędziem dla firm posiadających 

rozbudowaną sieć klientów, partnerów biznesowych, oddziałów i pracowników.

Contentia Mail

Contentia Shop jest rozbudowaną, ale łatwą w obsłudze aplikacją sklepu 

internetowego. Kategorie produktów mają postać struktury hierarchicznej w formie 

drzewa. 

Contentia Shop posiada moduł do zarządzania zamówieniami, płatnościami online, 

druku listów przewozowych, komunikacji z firmami kurierskimi. 

System Contentia Shop jest doskonałym narzędziem, pozwalającym dotrzeć z ofertą 

do ogromnej grupy konsumentów, jednocześnie ograniczając koszty prowadzenia 

działalności gospodarczej. 

Contentia Shop

System Zarządzania Treścią Contentia CMS jest autorskim rozwiązaniem JMC, 

służącym do budowy, utrzymania i aktualizacji serwisów internetowych, portali 

i systemów e-business/e-commerce. 

System pozwala osobom odpowiedzialnym za publikowane treści na samodzielną 

ich aktualizację bezpośrednio na stronach serwisu w sposób prosty i intuicyjny, 

bez potrzeby znajomości zasad programowania. 

Contentia CMS umożliwia kompleksowe i efektywne zarządzanie elementami serwisu 

internetowego.

Contentia CMS
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Smart

Contentia

Produkty

Wdrożenie produktów

 

Produkty JMC bazują na autorskim rozwiązaniu Contentia, będącym rdzeniem 

wszystkich aplikacji i produktów JMC. System Contentia odpowiada za sterowanie 

i przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi modułami aplikacji, realizuje obsługę 

bazy danych, systemu plików i obsługę błędów.

 

Grupę Contentia tworzą następujące aplikacje: 
 

  Contentia CMS

  Contentia Shop

  Contentia Mail

  Contentia CRM

  Contentia Docs

  Contentia Mobi

Wszystkie produkty Contentia oparte są o bezpłatne technologie, których użycie 

nie wiąże się z dodatkowymi kosztami zakupu licencji.

 

Standardowe wdrożenie produktu obejmuje następujące etapy: zaprojektowanie

i wykonanie graficznego interfejsu użytkownika aplikacji, import dostarczonych przez 

Klienta treści, instalację i testy na serwerze produkcyjnym.

Każdy z produktów może zostać dostosowany do indywidualnych potrzeb. 

Dzięki temu Klient otrzymuje „produkt szyty na miarę” tj. dokładnie taki jakiego 

potrzebuje, bez zbędnych i nadmiarowych funkcjonalności. 

JMC oferuje kompleksową usługę dostosowania produktów do potrzeb, na którą 

składają się: szczegółowa analiza potrzeb biznesowych Klienta, opracowanie projektu 

technicznego, opracowanie projektu graficznego, a następnie implementacja, testy 

i wdrożenie aplikacji oraz szkolenie. 

Oferowane przez JMC aplikacje pozwalają firmom unowocześniać procesy przepływu 

informacji i zarządzać wiedzą, usprawniać marketing, sprzedaż i procesy logistyczne. 

Kompleksowe podejście do rozwiązywanych zadań, głęboka i wszechstronna wiedza 

oraz najwyższe standardy oferowanych usług są gwarancją komfortu Klientów 

w trakcie realizowanych projektów i satysfakcji z osiąganych wyników.

•

•

•

•

•

•

Oferujemy:

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Contentia CMS

Contentia Shop

Contentia Mail

Contentia CRM

Contentia Docs

Contentia Mobi



Produkty Contentia

Contentia Mobi jest nowoczesną aplikacją, działającą na systemie operacyjnym 

Android i innych systemach mobilnych. Klient ma do wyboru jeden z dwóch trybów 

jej działania. Pierwszy sposób zakłada, że wszystkie informacje dostępne dzięki 

aplikacji są w niej od razu umieszczone i nie ma potrzeby stałej komunikacji 

z Internetem. 

Drugi tryb pracy zakłada komunikację poprzez Internet z innymi produktami Grupy 

Contentia i wyświetlanie informacji z serwisów internetowych powiązanych z aplikacją 

mobilną.

Contentia Mobi

Contentia Docs jest intuicyjną w obsłudze bazą danych dokumentów online. Aplikacja 

służy do udostępniania dużych zbiorów dokumentów w sieci.  Dokumenty podzielone 

są na kategorie tematyczne oraz opisane za pomocą słów kluczowych. Baza słów 

kluczowych jest tworzona dynamicznie. Wyszukiwarka przeszukuje dokumenty po 

tytule, opisie, słowach kluczowych oraz po zawartości dokumentu (.txt, .rtf, .doc, .odt).

 

Aplikacja Contentia Docs jest doskonałym narzędziem dla firm i instytucji, które w swej 

działalności potrzebują udostępniać duże zbiory dokumentów (np. publikacji, 

dokumentacji, raportów, aktów prawnych) większej liczbie odbiorców. 

Contentia Docs

Contentia CRM (Customer Relationship Management) jest nowoczesnym 

oprogramowaniem online pozwalającym usprawnić funkcjonowanie firmy. System 

służy do zarządzania informacjami dotyczącymi klientów, pracowników, 

prowadzonych projektów, fakturowania zleceń, wyceny kosztów projektu. 

Contentia CRM jest aplikacją intuicyjną i łatwą w obsłudze nawet dla początkującego 

użytkownika. 

Do funkcjonowania Contentii CRM potrzebna jest jedynie przeglądarka i dostęp 

do Internetu.

Contentia CRM
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Contentia CMS

Technologia

Funkcjonalności

 

System Contentia CMS jest przeznaczony do budowy i zarządzania treściami 

publikowanymi na stronach internetowych. Może być używany zarówno do budowy 

prostych serwisów WWW, jak również rozbudowanych portali i systemów 

e-business/e-commerce. Contentia CMS w swojej koncepcji ma budowę modułową, 

pozwalającą na przygotowanie dla Klientów systemów CMS w pełni dostosowanych 

do ich konkretnych potrzeb. 

Poszczególne funkcjonalności systemu są stale rozwijane i modyfikowane wraz 

z rozwojem technologii i pojawianiem się nowych rozwiązań, a dzięki konfigurowaniu 

pakietu stosownie do potrzeb Klienta, koszty systemu mogą być utrzymane 

na racjonalnym poziomie (ponoszone są w stosunku tylko do tych modułów, które 

rzeczywiście są potrzebne, a nowe moduły mogą być dołączane w terminie 

późniejszym w miarę konieczności)..

 

System Contentia CMS może też być wdrożony dla dowolnej relacyjnej bazy danych. 

Dowolność taka została osiągnięta poprzez zastosowanie dodatkowej warstwy, 

oddzielającej bazę danych od reszty oprogramowania. Jedynie ta cienka warstwa jest 

dostosowana do specyficznego systemu bazodanowego, a jej zamiana na inną 

umożliwia dostosowanie całego systemu Contentia do działania z inną bazą danych. 

System Contentia może współpracować z różnymi bazami danych (MySQL, Oracle, 

PostgreSQL).

 

Rozdzielenie treści od grafiki i układu serwisu

  Edytor WYSIWYG

  Personalizacja uprawnień

  Wykorzystanie różnych formatów

  Wersje robocze

  Zarządzanie strukturą serwisu

 Tworzenie wielu wersji językowych

  Automatyczne tworzenie Newsletter'a

  Łatwa możliwość rozszerzenia funkcjonalności 

•  

•

•

•

•

•

• 

•

•

Oferujemy:

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Contentia CMS

Contentia Shop

Contentia Mail

Contentia CRM

Contentia Docs

Contentia Mobi



Etapy projektu

Kontakt z Klientem

Kosztorys prac

Akceptacja kosztów i podpisanie umowy

Opracowanie projektu funkcjonalnego i architektury informacji

Opracowanie projektu graficznego

Programowanie

Testy

Publikacja i testy wdrożeniowe

Szkolenia

Zamknięcie projektu

Spotkanie z Klientem dostarcza nam informacji o oczekiwaniach dotyczących projektu. Realizowane 

jest poprzez bezpośrednie kontakty, korespondencję mailową, rozmowy telefoniczne lub Skype.

Po określeniu dokładnych wymagań projektu opracowujemy kosztorys prac.

Po podpisaniu umowy pobierana jest zaliczka w wysokości 30% wartości projektu i następuje 

rozpoczęcie prac koncepcyjnych nad projektem.

Na tym etapie opracowywane są dokumenty stanowiące logiczną i funkcjonalną bazę do dalszego 

procedowania projektu.

Na podstawie architektury informacji i projektu funkcjonalnego rozwiązania przygotowany zostaje

projekt graficzny.

Etap obejmuje wszystkie działania stricte programistyczne związane z budową funkcjonalności aplikacji 

oraz dodatkowych modułów i narzędzi.

Etap testów jest ważnym elementem projektu, umożliwiającym raportowanie ewentualnych błędów 

programistycznych lub potrzebnych modyfikacji funkcjonalnych. Oddając aplikację do testów 

wystawiana jest faktura w wysokości 40% wartości projektu.

W tej fazie umieszczamy gotową aplikację na wskazanym serwerze. Po instalacji przeprowadzane 

są testy w środowisku docelowym.

Na tym etapie pracownicy Klienta zostają przeszkoleni w zakresie optymalnego wykorzystania 

i posługiwania się wdrożoną aplikacją. Szkolenia realizowane są w trybie stacjonarnym lub zdalnym.

Klient dokonuje odbioru projektu na podstawie dokumentu zdawczo-odbiorczego. Wystawiana jest 

faktura końcowa w wysokości 30% wartości projektu. Dalsza współpraca odbywa się na podstawie 

oddzielnych umów rozwojowych lub supportowych.

– Lee Iacocca

The only job security anybody has in this company comes from quality, 
productivity and satisfied customers



Klienci
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