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Potrzebujesz oprogramowania spełniającego Twoje specyficzne wymagania?
Przeprowadzimy analizę potrzeb i wymagań oraz oszacujemy budżet projektu (także do wniosków o dotacje z funduszy 

Unii Europejskiej)

Wykonamy specyfikację techniczną

Zaprojektujemy, stworzymy i przetestujemy system

Wdrożymy oprogramowanie oraz przeszkolimy użytkowników

Zapewnimy utrzymanie, administrację, monitoring systemu

Będziemy wspierać rozwój twojej aplikacji / systemu tak aby twój biznes był konkurencyjny

Nasza specjalizacja
Aplikacje natywne Windows / Linux / MacOS / iOS / Android

Aplikacje webowe frontend / backend

Aplikacje E-Commerce

Systemy operacyjne, zwirtualizowane systemy operacyjne

Szyfrowanie absolutne / zabezpieczenie danych firmy przed 

niepożądanym dostępem 

Specjalizowane aplikacje i systemy sterowania

Dlaczego SoftCream Software?
W ciągu wielu lat naszej działalności zrealizowaliśmy ponad 1000 projektów informatycznych

Projekty realizujemy sprawnie, podchodząc elastycznie do wymagań klienta

Czujemy i rozumiemy specyfikę projektów finansowanych ze środków UE – sami z nich korzystamy i wspieramy naszych 

klientów w ich pozyskiwaniu

Jesteśmy stabilnym i wiarygodnym partnerem, sukces naszego klienta jest również naszym sukcesem

Ubiegasz się o dofinansowanie ze środków unijnych lub jesteś już beneficjentem któregoś 
z programów?

Skorzystaj z naszego doświadczenia przy przygotowaniu wniosku.

Razem z nami zaplanuj harmonogram prac.

Zrealizuj z nami swoją inwestycję w nowe technologie.
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Modele współpracy

Etapy współpracy

Ustalona Cena Robocizna + Materiały Praca u Klienta

Końcowa i ostateczna cena oraz czas realiza-
cji projektu są ustalane przed rozpoczęciem 
prac i stają się częścią kontraktu. Wykonawca 
ponosi pełną finansową odpowiedzialność za 
niedoszacowanie projektu.

Zastosowanie
Dla dobrze wyspecyfikowanych projektów, dla 
których zminimalizowane jest ryzyko pomyłki 
na etapie estymacji. Specyfikacja i koszt 
realizacji są częścią kontraktu, co uniemożli-
wia wprowadzanie zmian w wymaganiach. U 
podstaw tego trybu pracy leży założenie o 
płynnej współpracy z klientem (szybkie 
odpowiedzi na wszelkie pojawiające się 
pytania), co umożliwi dotrzymywanie ustalo-
nych terminów.

Realizacja
W większości przypadków prace obejmują 
wykonanie całego projektu. Wymagane jest 
dostarczenie precyzyjnej dokumentacji, która 
będzie podstawą do przygotowania oferty i 
kontraktu. Na etapie wyjaśniania wszelkich 
nieprecyzyjnych fragmentów klient otrzymuje 
nasze wsparcie w zakresie możliwych rozwią-
zań i ich oceny.

Zalety dla klienta
Stałe i z góry określone koszty realizacji. 
Ryzyko niedoszacowania po stronie wykonaw-
cy

Klient pokrywa koszt robocizmy i materiałów 
(time and materials) poświęconych na 
realizację projektu. Rozliczenia czasu i 
środków są dokonywane co z góry określony 
okres. Projekt jest tylko wstępnie estymowa-
ny przed rozpoczęciem pracy.

Zastosowanie
Dla projektów dużych i realizowanych przez 
dłuższy okres czasu. Zawsze, kiedy zdefinio-
wane są cele ogólne, a w ramach projektu 
należy samodzielnie lub wspólnie z klientem 
znaleźć metodę ich osiągnięcia. Dla projek-
tów obejmujących szukanie metody rozwią-
zania problemu (np. poprawianie błędów).

Realizacja
Prace nad projektem można rozpocząć na 
dowolnym etapie jego realizacji. Współpraca 
rozpoczyna się od dekompozycji systemu, 
estymacji jego poszczególnych elementów 
oraz ustalenia czasu ich dostarczenia. 
Projekt jest rozliczany etapami, zgodnie z 
harmonogramem dostaw.

Zalety dla klienta
Swoboda zmian specyfikacji i czasu realiza-
cji projektu.

Klient pokrywa koszt materiałów, czasu 
poświęconego na realizację projektu oraz 
zakwaterowania i pobytu pracowników naszej 
firmy w wybranym przez siebie miejscu. 
Rozliczenia czasu i środków dokonywane są 
co z góry określony przedział czasu.

Zastosowanie
Dla projektów które muszą być uruchomione 
natychmiast i które wymagają bliskiej współ-
pracy klienta z naszą firmą. Również w 
przypadku konieczności pracy z wykorzysta-
niem urządzeń, których transport jest kosztow-
ny lub niemożliwy z powodów prawnych i 
bezpieczeństwa danych. W przypadku pracy 
na systemach już pracujących.

Realizacja
Nasz zespół pracuje w zespołach mieszanych 
stworzonych wspólnie z pracownikami klienta, 
najczęściej w jego siedzibie. Dzięki temu 
skraca się do minimum okres integracji obu 
zespołów. Nasi pracownicy mają pełny kontakt 
z dziedziną problemu oraz ze specjalistyczną 
aparaturą znajdującą sie u klienta, której 
często nie da się łatwo przenosić.

Zalety dla klienta
Swoboda pracy oraz pełny i bezpośredni 
dostęp do naszych zasobów ludzkich. 
Możliwość pracy na urządzeniach znajdują-
cych się w siedzibie klienta.

Pomysł Projekt Wykonanie Utrzymanie


