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LIDERZY TECHNOLOG
Kogo możemy określić mianem lidera? Kogoś, kto wiedzie prym
w swojej dziedzinie i potrafi entuzjazmem, wiedzą, przekonaniem
o słuszności swoich racji pociągnąć za sobą innych, przekonać ich do
siebie, swoich pomysłów. Jak ma się to do naszego projektu Liderzy
Technologii? Tak, że choć nie prezentujemy osób, to przedstawiamy ich
dzieła - produkty, usługi, rozwiązania, które swoją innowacyjnością,
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nowoczesnością, pomysłowością, zwracają na siebie uwagę, pozwalają
sprawniej funkcjonować przedsiębiorcom, wyprzedzają ich oczekiwania
a nie tylko wychodzą im naprzeciw.10 Liderów Technologii wybraliśmy
spośrod kilkudziesięciu zgłoszeń, które zostały nadesłane do naszej
redakcji. Mamy nadzieję, że preferowane przez nas rozwiązania okażą
się dla Państwa nie tylko interesujące, ale i inspirujące.

Spółka

Zgłaszane
rozwiązanie
technologiczne/
produkt

Opis rozwiązania

Korzyści płynące z wdrożenia rozwiązania

Do jakiej branży
skierowane jest
rozwiązanie

AmRest

AmSpace
-globalna
platforma HR

AmSpace to wewnętrzna platforma,która ma integrować najważniejsze procesy HR: rozwój pracowników (m.in. baza wiedzy, ścieżki szko
leniowe, Indywidualny Plan Rozwoju);planowanie sukcesji(m.in. ścieżki rozwojowe - w krótkiej i długiejperspektywie); zarządzanieefek
tywnością pracowników(m.in. wskaźniki, cele roczne powiązane ze strategią firmy,priorytety miesięczne); ocena pracowników (m.in.
podsumowanie wyników pracy, ocena roczna, kalibracja) - moduł w trakcie rozwijania; komunikacja wewnętrzna (m.in. aktualności firmowe,
grupy dyskusyjne, profilepracowników, struktura organizacyjna,ankiety) -moduł w trakcie rozwijania; rekrutacja (m.in. automatycznapu
blikacja ofert pracy,zarządzanie procesamirekrutacyjnymi, programpoleceń pracowniczych)- moduł w trakcierozwijania. W tej chwiliz Am
Space korzysta ponad 20tys. pracowników, docelowo platforma będziedostępna dla wszystkich (ponad35 tys.) pracowników AmRest

Dzięki AmSpace wszystkienajważniejsze procesy,jniękkiego"HR,
związane zzatrudnianiem, rozwojem i oceną pracownikówbędą
znajdować się wjednym miejscu.Dodatkowy modułzwiązany z ko
munikacją wewnętrzną,pozwoli na efektywny przepływ informa
cji w organizacji oraz budowanie zaangażowania pracowników.
Rozwój własnej platformy, dopasowanej w pełnido potrzeb organi
zacji ipracownika, to również rozwiązanie bardziej efektywne kosztowo, aniżelikorzystanie z gotowychnarzędzi dostępnych na rynku.

Platforma
skierowana jest
do pracowników
AmRest

Alfavox

alfa Biometric
Video
Identification

alfa Biometric VideoIdentification pozwalana bezpieczne uwierzytelnienieklienta w zaledwiekilka sekund ijest doskonałą al
ternatywą dlaprzelewu weryfikacyjnego, któryczęsto spowalnia idodatkowo komplikujeproces identyfikacji. System umoż
liwia zdalną, w pełniautomatyczną weryfikację dokumentutożsamości i identyfikacjętwarzy klienta za pomocą kanału video.
Moduł video identyfikacjisprawdza poprawność, integralnośći oryginalność dokumentuokazanego przezklienta. Sys
tem weryfikujenumer dokumentu oraz numer PESEL,jednocześnie sprawdzając bazyzgubionych i skradzionychdo
kumentów. Zaawansowane moduły biometryczneporównują wizerunek osobyoraz zdjęcia nadokumencie.

Skuteczność wykrywania fraudówna poziomie78 proc,optymalizacja pro
cesów weryfikacji tożsamościi 2-krotne skrócenie czasu potrzebnego do
zawarcia umowy to wynik, którymogą osiągnąćinstytucje bankowewy
korzystując rozwiązanie biometrycznejwideoweryfikacji. Klienci z kolei
otrzymują gwarancję poufności swoich danychi szybkiej obsługiw zakre
sie załatwienia swoichspraw finansowychz dowolnego miejsca na świecie.

Branża finansowa.

Biuro
Informacji
Kredytowej
(BIK)

Platforma BIK
Cyber Fraud
Detection

Platforma BIK CyberFraud Detectionto zestaw usług i narzędzi, które wprowadzają możliwośćdodatkowej identyfikacjiurządzenia, zktó
rego następuje kontakt klienta wkanale on-line,a także- dokonując oceny poziomuryzyka związanego z tymurządzeniem - za
pewniają możliwość przeprowadzenia analizypotencjalnego nadużycia w cyfrowym kanale. System CFD skupia sięna analizie cech
środowiska (urządzenie, systemoperacyjny, geolokalizacja, etc), wktórych następuje próba wykonania transakcji. Nadużycia takie naj
częściej występują wmomencie skompromitowania urządzenia, wykradzenia danychlogowania lub przechwycenia połączenia służą
cego do wykonania transakcji. Ponadto,istnieje szereg symptomówmogących wskazywać nainfekcję złośliwym oprogramowaniem,
niekonsekwentne ustawienia urządzenia,czy sam kontekst realizowanej transakcji. Platforma CFDjest kompleksowym, wysokowydajnym narzędziem w pełniumożliwiającym ochronę kanału onlinei efektywną wymianędanych pomiędzy uczestnikami o skom
promitowanych uiządzeniach.Zawiera w sobienarzędzia umożliwiające pełneprzeprowadzanie postępowania wyjaśniającego.

Zwiększenie efektywności wykrywania nadużyć w kanałachon-line, zapewnienie efektywnej wymiany danych pomiędzyuczest
nikami Platformy CFD.Wspieranie procesu pozytywnejweryfikacji
użytkownika dzięki np.maksymalnemu ułatwieniulogowania oraz
wykonywania innych operacjiw sytuacji, wktórej znanyużytkow
nik posługuje sięznanym urządzeniemlub komputerem.

Sektor finansowy
- głównie banki,
firmy pożyczkowe.

Generali TU

Portal
sprzedażowy
„ProAgentPlus"
dla marki Proama

W 2017r. Generali zbudowałonową, multikanalowąplatformę sprzedażową dedykowanąmasowym produktommajątkowym markiPro
ama -,,ProAgent+" Dokońca marca 2018r. będziez niego korzystała cała sieć sprzedaży Proama.Jest to nowoczesne narzędzieportalowe, umożliwiające naszym partnerom kalkulację i polisowanie produktów ubezpieczeniowych,przyjmowanie aneksówi rat, polisowanie
wznowień orazprzejmowanie ofert, które zostały przedstawione klientowina stronie WWW.Dzięki niemu współpraca z ubezpieczycie
lem mabyć dla agentów łatwiejsza i bardziej efektywna. System zostałzaprojektowany wspólnie z agentami. Od samego początkubrali oni
czynny udziałw pracach nadnowym portalem sprzedaży, począwszy odzgłaszania pomysłów, poprzez opiniowanie przygotowanych ma
kiet ekranów,aż poudział w pilocie produkcyjnym. Jak w pozostałych narzędziach sprzedażowych grupyGenerali, w nowym portalumarki
Proama wprowadzono 4proste krokisprzedażowe: podaniedanych do wyliczenia składki, wybór wariantuz zaproponowanych pakie
tów, uzupełnieniepozostałych danych potrzebnych do wystawienia polisy orazpodsumowanie ofertyi wystawienie polisy.Bez względu
na to czyjest to ubezpieczenie komunikacyjne,majątkowe czy też grupowesposób wystawienia polisyjest zawsze taki sam- w ProAgent+ tozawsze 4 kroki. Dodatkowo ekrany zaprojektowane zostały tak,aby użytkownik mógł swobodniei płynnie wykonywać opera
cje w systemie. To wszystkoczyni ztego portalu narzędzie tak intuicyjne, żemożna z niegokorzystać praktyczniebez żadnychszkoleń.
Projektowane ekrany poddane zostałybadaniu eye tracking, które pozwala na sprawdzenie,ile czasui gdzie znaj
duje się wzrokużytkownika podczas wypełniania formularza. Ponadto portal dopasowuje siędo wielkości ekranu, na któ
rym jesturuchamiany (technologia RWD). Można zatemz niego korzystać na smartfonie lub tablecie.Jest również w pełni
online, dzięki czemu agentma podgląd naaktualne danepolisowe, które znajdują się w systemie produktowymTowa
rzystwa, a w procesie wypełniania formularzy system podpowiada dane korzystającz bazTowarzystwa.

- ograniczenie czasu szkolenia nowychagentów,
- skrócenie ścieżki sprzedażowej (4 kroki),ograniczenie czasu potrzebnegodo
skwotowania i wystawienia polisy,
- rezygnacja z wymiany dokumentów papierowych w procesiesprzedażo
wym,
- automatyzacja wypełniania danych na formularzach sprzedażowych,
- ergonomia ispójność UX wewszystkich narzę
dziach dostarczanych agentomi partnerom."

Agenci i partnerzy
oferujący masowe,
majątkowe
produkty
ubezpieczeniowe
Generali (marka
Proama)

InsERT

Subiekt 123

Najmniejsi przedsiębiorcymogą pracowaćz Subiektem123 -prostą aplikacją do fakturowania oraz zarządzania informacją o klien
tach itowarach. Aby rozpocząćpracę wystarczy wejść na stronę subiekt! 23.pl, a następnie zalogować się lub zarejestrowaćkonto.
Program umożliwia szybkie wystawienie paragonówlub faktur,łatwe zarządzanieusługami itowarami, gromadzenie infoimacji o klientach w jednym miejscu czy dostęp do terminarza należności oraz zobowiązań wobec kontrahentów, urzędu skarbowego
i ZUS. Dodatkowo - co dziś bardzo istotne- daje możliwości generowania iprzesyłania Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK).

Subiekt 123 nie tylkowspiera małych przedsiębiorców, leetakże
umożliwia błyskawiczną komunikacjęz obsługującymi je biuramira
chunkowymi. Usprawniając działalność firm poszerza jednocze
śnie możliwości biznesowei rozwojowe biur rachunkowych.

Rozwiązanie dla biur
rachunkowych oraz
przedsiębiorców
z wszystkichbranż,
korzystających z usług
biur rachunkowych.

KUEHNE+
NAGEL

KN FreightNet

Operator logistyczny Kuehne+Nagel jakopierwszy opracował narzędzie internetowe KN FreightNet służącedo wyceny i rezerwowania trans
portu online. Narzędzie zostało zaimplementowane do obsługitransportu lotniczego,morskiego, ado końca
2018 rokuplanuje sięjego wdrożenieprzy rezerwacjach iwycenach transportu drogowego. SystemKN FreightNet oferujełatwą w ob
słudze nawigacjęi intuicyjne menu, które zapewnia użytkownikowikontrolę nad czasem isposobem dokonywania zleceńprzesyłek.

Wdrożenie systemu KN FreightNet w proces operacyjny firmy jest eko
nomicznie uzasadnioną decyzją dzięki specyfice produktu, która po
zwala na optymalizacjęnakładów czasu i pracy. System opartyjest
na prostocie, tak by wspierał decyzje biznesowe klientów. Użytkow
nik otrzymuje natychmiastowy dostęp do Portfolio produktów trans
portowych oraz odpowiadających im kosztów. Pozwala to na szybkie
i łatwe porównanie aktualnie dostępnych usług przewozowych.

Rozwiązanie
dla wszystkich
firm, które
korzystają z usług
logistycznych.

Netia

Netia Unified
Communications

Netia Unified Communications tojedyna na europejskim rynku zunifikowana usługa komunikacyjnaz chmury,łącząca obecne
usługi telefonii stacjonarnej imobilnej klienta (numery stacjonarne i komórkowe) z nowoczesnąkomunikacją elektroniczną (komu
nikator biznesowy UnifiedCommunications). Usługa umożliwia korzystanie z dowolnychurządzeń - telefonu stacjonarnego,ko
mórki, tabletuczy komputera w dowolnym miejscuoraz prowadzenie nieprzerwanej komunikacji. Nie maznaczenia, czyklient
zadzwoni na numer firmowy, czy komórkowy. DziękiNetia Unified Communications użytkownik zawsze jestw zasięgu! Usługa
działa zarówno w sieciach stacjonarnych, komórkowych, jak i Wifi. Można używać również osobistego smartfona dowykonywa
nia połączeń zwykorzystaniem tożsamości firmy, jak również prowadzić rozmowy, wideospotkania iwideokonferencje, udostęp
niać treści ze swojego pulpitu oraz aplikacje, nagrywać rozmowy,czy przesyłać dowolneinformacjew czasie rzeczywistym.

Swoboda w komunikacji- to danyużytkownik wybiera dowolneurzą
dzenie, zktórego wykona lub odbierze połączenie wdogodnym dla siebie
miejscu. Dostęp zkażdej siecii każdego urządzenia. Wymierne oszczęd
ności - wynikające z zunifikowanejusługi z chmury. Wyższa produk
tywność - możliwość aktywnejpracy zespołowej w trybie zdalnym.

Rozwiązania
zaspokajające
potrzeby
użytkowników
wszystkich rynków.

Selena

Linia pianoklejów
Pianoklej
Uniwersalny 60
sekund
Szybki Klej do
Styropianu IS13

Pianokleje są podobne dopian poliuretanowych w sposobie aplikacji,jednak cechują sięinnymi właściwościami. Jako zaprawy no
wej generacji,przyspieszają i ułatwiają wykonywanie prac budowlanych. Popierwsze, ichszybki chwyt początkowy ikrótki czas
utwardzenia skraca czas wykonania zadań, któredo tej pory trwałyo wieledłużej. Po drugie, niewymagają rozrabiania- jak tra
dycyjne zaprawy cementowe czygipsowe - są gotowe do użycia odręki, a przytym nie generują bałaganu. Są idealnym rozwiąza
niem doprecyzyjnych aplikacji, ponieważ,w przeciwieństwiedo pian, nie przyrastają, eliminując ryzyko,/ozepchnięcia" klejonych
elementów. Sprawdzają się w zastosowaniach profesjonalnych (jak murowanie, kładzeniepłytek czy stawianieścian działowych), ale
i domowych, dodrobnych wykończeń i remontów. Stąd w ofercie Selenyznajdują się pianokleje pistoletowe, przeznaczone dla wyko
nawców, oraz ich wersje wężykowe,umożliwiające indywidualnymużytkownikom stosowanie ich w szybkii wygodny sposób.

Innowacyjna technologia, jaką jest linia pianoklejów Tytan Professio
nal, utworzyła nowąkategorię na rynkuchemii budowlanej. Produkty
te wypełniły niszę izapewniły alternatywę dla tradycyjnych rozwią
zań w zakresie montażu, murowania czy prac wykończeniowych.

Branża budowlana,
remontowa
i wykończeniowa;
wykonawcy
profesjonalni,
indywidualni
odbiorcy.

Sente S4
Sente
Systemy
Informatyczne
sp. z o.o.

Sente 54 to kompleksowaplatforma informatyczna do wspierania firm w kh codziennymfunkcjonowaniu. Nasz sys
tem już od 2000 r.usprawnia zarządzanie w średnich i dużychprzedsiębiorstwach. Stale rozwijamy nasze oprogramowa
nie, aby szło w parze ze zmianami na rynku ipotrzebami naszych klientów.Sente S4to nie zwykły system ERP bo oprócz
rozwiązań klasy ERP swoją funkcjonalnością obejmuje CRM, DMS, WMS, MES, WORKFLOW, umożliwiając firmie ob
sługę wszystkich wewnętrznych procesów operacyjnych w jednym,zintegrowanym środowisku.

Główny cel,który Sente S4 pomaga osiągnąć przedsiębiorcom, to roz
wój firmy dzięki zwiększeniu efektywności jejcodziennej pracy.
Przed biznesem stoi coraz więcejwyzwań, a Sente S4ma po
móc imsprostać ipozwolić zdobyćprzewagę konkurencyjną.

System Sente S4
wspiera branże
handlowe,
dystrybucyjn
oraz rodukcyjne

Transporeon

Usługa SaaS TRANSPOREON upraszcza procesyw transporcie oraz komunikację między przemysłem, handlem, prze
woźnikiem, kierowcą i odbiorcą towaru. Oprogramowanie usprawnia procesy ipomaga eliminować błędy.Transpo
reon posiadamoduły: zlecenietransportu; zarządzanieoknami czasowymi;śledzenie przesyłki;reporting.

Platforma Transporeon:automatyzuje wymiany zleceń transportowych
Firmy produkcyjne
z przewoźnikami;zarządza kolejkami w magazynie, harmonogramami zała oraz logistyczne.
dunku i rozładunku; śledziładunek na drodze, proaktywnie informuje klienta
o postępach; prowadzi rejestr wszystkichtransakcji i wskaźników wydajności.

Platforma
Transporeon

