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Tworzymy systemy i aplikacje głównie w technologiach: Java/JEE (Spring, Spring Boot, Spring Cloud,
Tomcat, MicroProfile, serwery aplikacyjne Weblogic, Jboss/WildFly), PHP (Laravel), Perl, Python, Oracle,
MySql, PostgreSQL, Docker, Jenkins, Flyway, Apache, nginx, Linux, Vue.js, Nuxt.js, Android, iOS.
Możemy użyć również innych technologii w miarę potrzeby i możliwości.

- stworzyliśmy różne projekty od serwisów www, przez sklepy internetowe po większe systemy korporacyjne
działające w Bankach i instytucjach finansowych na dużą skalę (systemy typu SOA, Middleware, masowe
przetwarzania, hurtowanie danych).
- jesteśmy programistami, którzy lubią tworzyć dobre oprogramowanie dla Klientów ;)
- w przypadku potrzeby podjęcia się większego projektu mamy duże możliwości zaangażowania specjalistów
z odpowiednich technologii w przystępnych stawkach często niższych niż stawki rynkowe w typowych
software house !:)

projektowanie i programowanie:
- systemy frontend/web (strony/serwisy/sklepy www, systemy CRM i CMS (WordPress itp.)
- systemy backend (API, Web Service (REST, SOAP), dedykowane systemy po stronie serwera, middleware,
soa, przetwarzanie danych, bazy danych, hurtownie danych, cloud)
- aplikacje mobilne: Android, iOS
- bot, bot internetowy (headless, backend, java, php, python, selenium, unikanie reCAPTCHA), program
wykonujący pewne czynności w zastępstwie człowieka
- bazy danych, przetwarzanie danych, skrypty, funkcje, procedury składowane, SQL, PL/SQL, Oracle,
MySQL, PostgreSQL, indywidualne zlecenia skryptów do przetwarzania danych dla gotowych systemów
(frontend, backend, cms - WordPress itp.)
- systemy do przetwarzania wsadowego - batch (kompleksowe rozwiązanie do umożliwienia rozwoju aplikacji
wsadowych - masowe przetwarzanie danych)
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