_Co to jest R&D Augumentation?

Popularne
problemy

Wartość
biznesowa

Rozwiązania
finsansowe

Niepewność dotycząca zezwolenia
zewnętrznej firmie na współprowadzenie
rozwoju produktu R&D oraz
technologicznie strategicznej decyzji.
Wolne tempo tworzenia oprogramowania.
Przejście ze standardowego outsourcingu
oprogramowania do łączonej współpracy
R&D.

Szybkie i bezpieczne rozszerzenie
możliwości Twojego działu R&D z doświadczonymi zespołami specjalistów
IT zlokalizowanymi w Polsce. Pełne
zintegrowanie z twoją infrastrukturą,
doświadczeniem branżowym oraz
procesami wewnętrznymi.

Bezpieczne
podejście

Wskazówki
technologiczne

Nie ma potrzeby zmiany rozmiaru
Twojego zarządu, działów HR oraz IT,
czy administracji, by powiększyć dział
badawczo-rozwojowy (R&D). Bez potrzeby
dodatkowej przestrzeni biurowej czy też
licencji na oprogramowania. Wysoki
koszt utrzymania wyedukowanych,
innowacyjnych, doświadczonych i zmotywowanych inżynierów oprogramowania,
w tempie ekstremalnie zmieniających się
technologii, przeniesiony jest na twojego
zaufanego Partnera.

Ochrona twojego IP – cały czas. Kontrola
bezpieczeństwa dotycząca pracowników.
Podejście pozbawione konkurencyjności.
Poufność.

Ciągła gotowość w doradzaniu z zakresu
kierunku technologii oraz szybkiego
prototypowania - współodpowiedzialność
za określanie Twojej ścieżki.

Grupa Kapitałowa
Transition Technologies
Lider oprogramowania IT
oraz wsparcia serwisowego
w Polsce.
Skontaktuj się z nami! contact@ttpsc.com
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_Technologie
Front-End

DevOps

CSS3

Cloud

HTML5

AWS

Bootstrap
JavaScript
Angular

Back-End

Quality Assurance

Java, Spring,
Hibernate

Testowanie automatyczne

UX/UI

Testowanie manualne

Internet Rzeczy (IoT)

Testowanie zabezpieczeń

Rozszerzona
Rzeczywistość (AR)

.NET

Azure
Jenkins/
Bamboo

React
Vue.js

C++

Inne

Testowanie mobilne

Node.js

Mobilne Aplikacje

SQL/noSOL
(MongoDB)

Rozwiązania
oprogramowania SAP
Bezpieczeństwo

npm

Salesforce

_Rozwiązania Programowe i Przedsiębiorstwa

_Działania globalne
80% dochodu pochodzi z firm zagranicznych.
Oddziały firmy za granicą (USA, Europa, Azja).
Ponad 500 projektów za granicą (USA, Azja, Zachodnia
Europa). Setki wdrożeń na całym świecie.
Biura TTPSC

Biura GKTT

_Co nas wyróżnia?
Długoterminowe partnerstwo oraz doświadczenie R&D
(nasze produkty oraz infrastruktura, wsparcie działów R&D
naszych klientów).
Szeroki dostęp do doświadczonych specjalistów IT w Polsce
poprzez sieć biur.
Globalny - w 100% polski prywatny kapitał, ale wszyscy
nasi długofalowi i strategiczni klienci pochodzą z Europy,
Stanów Zjednoczonych oraz Kanady.
Globalnie ale sprawnie – szybkie zebranie zespołu
(tzn. 3 zespoły Scrum dla publicznego sektora służby zdrowia
w jeden miesiąc).

Firma usługowa i producencka – wiedza specjalistyczna
z zakresu utrzymania linii własnych programów.

_Rekomendacje
We acknowledge the cooperation by this Letter of Reference
between PTC & Transition Technologies PSC which, based on
framework agreement, provides comprehensive services in
the area of ensuring human resources in the IT industry,
including such specjalties as: software consultant, project
manager, programmer, architect, business analyst & tester.
Jean-Pierre Tirault

Senior Vice President PTC

Bezpieczeństwo (ochrona IP klienta, niekonkurencyjne
podejście, kontrola pracowników).

_Kto nam zaufał?

Skontaktuj się z nami! contact@ttpsc.com
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