Nasze usługi

Założona pod koniec 2008 r, Beriko Software jest firmą z siedzibą
w Warszawie, zatrudnia głównie freelancerów będących
ekspertami w dziedzinie programowania, analizy biznesowej oraz
baz danych. Firmę tworzą ludzie, dla których informatyka jest
pasją. Wykorzystywane technologie pozwalają nam tworzyć systemy
informatyczne pracujące na wielu platformach.

Oferowane przez nas rozwiązania oraz dedykowane oprogramowanie
jest objęte gwarancją, oferujemy Państwu również możliwość
wykupienia usług serwisowych. Pomagamy w rozwoju małych firm
oferując im profesjonalny outsourcing informatyczny w zakresie
budowy sieci oraz jej administracji.

Nasza misja
Naszą misją jest wykorzystanie potencjału oprogramowania
w życiu małych i średnich firm za pomocą:

Posiadamy bogate doświadczenia w budowie i zarządzaniu infrastrukturą
informatyczną w małych i średnich przedsiębiorstwach.
Indywidualne podejście

Nasze oprogramowanie charakteryzuje się wysokim
współczynnikiem ‚usability’. Uzyskujemy to dzięki
wzorowej współpracy z klientami.

* dostarczania najwyższej jakości produktów,
* przyjaznych użytkownikowi rozwiązań,
* dostępności swoich rozwiązań,
* wsparcia przez wysoką jakość świadczonych usług.
W naszej pracy opieramy się na profesjonalnym oraz indywidualnym
podejściu do każdej firmy. Nasze wieloletnie doświadczenie
zawodowe, zdobyte w pracy dla wielu dużych firm działa na korzyść
naszych klientów. Głównym celem Beriko Software jest zapewnienie
wysokiej jakości świadczonych usług.
Droga rozwoju
W naszej pracy kierujemy się wiedzą i doświadczeniem które
przekładają się na realne terminy realizacji i rzetelną kalkulacją,
dlaczego? Dlatego, że cenimy swój czas i Państwa pieniądze.
W naszej pracy unikamy projektów informatycznych prowadzonych
na „akord”, gdyż kończą się one wyprodukowaniem oprogramowania
niskiej jakości, niezadowoleniem klienta i spadkiem motywacji
pracowników. Nade wszystko zależy nam na zdrowych relacjach
firmy z kontrahentami i pracownikami. Dlatego Beriko Software
wybiera drogę zrównoważonego rozwoju i edukacji na przekór
podejścia „nasza firma zrealizuje każdy projekt w rekordowo krótkim
czasie”.

Produkty
Oferowane usługi mają charakter indywidualny, jednak już teraz
w naszej ofercie znajdą Państwo gotowe i sprawdzone rozwiązania:
•

•
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Beriko Tick - zaawansowane aplikacja do analizy wydajności
pracy. Dzięki niej sprawdzą Państwo ile czasu pracownicy
poświęcili na przydzielone zadania. Informacje zbierane za
pomocą Beriko Tick pomagają lepiej planować i rozdzielać
obowiązki pomiędzy swoich pracowników.
Zimbra Collaboration Suite – oferujemy wdrożenie tego
doskonałego systemu pracy grupowej. Oprogramowanie
tworzone przez Yahoo! oraz VMware oferuje bogate
możliwości w zakresie obsługi i zarządzania wiadomościami,
współdzielenia wielu książek adresowych, tworzenia
współdzielonych kalendarzy, zarządzania dokumentami
w trybie on-line, integrację z komunikacją głosową oraz wiele
więcej.

Podsumowanie
Jesteśmy młodą, ale prężnie rozwijającą się firmą. Naszą
współpracę z klientami opieramy na zaufaniu i zrozumieniu jego
potrzeb. Aby wspólnie prowadzić udane projekty informatyczne
niezbędne jest obustronne zaangażowanie i profesjonalizm - jest to
podstawa udanych przedsięwzięć.
Wysoka jakość usług

Stosując nowoczesne techniki zarówno w procesie
projektowania, jak i tworzenia oprogramowania
gwarantujemy wysoką jakość i niezawodność finalnego
produktu, jakim jest system informatyczny.
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Beriko Tick

Beriko Tick

Zaawansowana aplikacja do analizy wydajności i czasu pracy.
Dzięki niej sprawdzą Państwo ile czasu pracownicy poświęcili na
przydzielone zadania. Informacje zbierane za pomocą Beriko Tick
pomagają lepiej planować i rozdzielać obowiązki pomiędzy swoich
pracowników.
Jak to działa?
Państwa pracownicy logują się do aplikacji, każdy użytkownik jest rozpoznawany za pomocą unikalnej nazwy użytkownika
oraz hasła. Następnie wybierają zakładkę w obszarze
(np. obszar Rozmowy kadrowe, zakładka Rozmowa roczna)
i określają ile czasu z 8h dnia pracy spędzili na tym zadaniu.
W ten sposób cały dzień jest podzielony na zadania w różnych
obszarach. Następnie audytor może wyeksportować wprowadzone
przez pracowników dane do formatu XLS. Dzięki czemu
można w wygodny sposób analizować dane - zarówno
w programie Microsoft Office Excel jak również Open Office Calc.
Do czego służy Beriko Tick?
Dzięki uniwersalnemu formatowi danych za pomocą aplikacji
wykonasz następujące zadania:
• wyliczenie zaangażowania pojedynczego pracownika
w zadania i projekty,
• określenie wydajności w obszarach i zadaniach,
• obliczanie premii oraz wynagrodzenia,
• określenie niedoborów kadrowych.

•
•
•
•
•
•

Definiujemy Państwa potrzeby i identyfikujemy problemy,
Szukamy rozwiązania problemów za pomocą systemy
informatycznegoDokonujemy
wstępnej
wyceny
oprogramowania,
Opisujemy funkcjonalność aplikacji i konsultujemy ją
z osobami, które bezpośrednio będą z niej korzystać,
Piszemy oprogramowanie i wdrażamy je w fazie testowej.
Szkolimy pracowników i sprawdzamy jak aplikacja działa
w praktyce,
Udoskonalamy program (jeśli to potrzebne) i udostępniamy do
pracy w sieci,
Świadczymy usługi gwarancyjne, pogwarancyjne oraz
serwisowe na stworzone przez nas oprogramowanie!

Kompetencje
Beriko Software posiada kompetencje niezbędne do tworzenia
złożonych, dedykowanych systemów informatycznych:

Minimalne wymagania:
•

•
•

System operacyjny
- Microsoft Windows XP SP2,
- Microsoft Windows Vista,
- Microsoft Windows 7,
- GNU/Linux kernel 2.6.*
Oprogramowanie: Java 1.6 lub wyższa,
Serwer bazy danych: MySQL, SQL Server 2005 lub wyższy.

•
•
•

Wykwalifikowaną i kompetentną kadrę, w szczególności
liczny zespół specjalistów zajmujących się produkcją
i rozwojem oprogramowania,
Doświadczenie w wykorzystywaniu najnowszych oraz
różnorodnych
technologii
informatycznych
(narzędzi
programowania, baz i hurtowni danych),
Nowoczesną metodykę inżynierii oprogramowania.

Cały przebieg tworzenia systemów dedykowanych przez
firmę Beriko Software począwszy od zamównienia konkretnego
rozwiązania poprzez jego wykonanie a następnie wdrożenie jest
ściśle kontrolowanym i sprawdzonym procesem, dzięki któremu
klient otrzymuje optymalne rozwiązanie jego problemów, a my
satysfakcję z profesjonalnie wykonanej pracy.

Korzyści dla przedsiębiorstw
Wdrożenie pozwoli określić w jakich zdefiniowanych obszarach
rozkłada się czas pracy zatrudnionych osób. Dodatkowo daje
możliwość śledzenia obszarów (projektów) w których
poszczególni pracownicy są najbardziej efektywni oraz czym
najchętniej
się
zajmują.
Ułatwia
to
poszukiwanie
nowych pracowników w przypadku zastępstwa jak również
w uzupełnianiu luk kadrowych.

Nasze rozwiązania znajdują zastosowanie w wielu gałęziach
gospodarki, a przedsiębiorstwom pozwalają na elastyczne
dopasowanie się do szybko zmieniającego się rynku. Są to
także rozwiązania otwarte na przyszłość – gdy wzrastają
potrzeby klienta, uzupełniamy lub modernizujemy istniejące
systemy.
Zakończenie prac nad produktem nie powinno oznaczać
zakończenia jego rozwoju. W wielu przypadkach dopiero po pewnym
okresie pracy systemu możliwa jest dokładna ocena nowych
możliwości usprawniających jego pracę. Dlatego zapewniamy
zarówno ciągłe wsparcie techniczne, jak i bieżącą opiekę
i konserwację.

Korzyści dla firm produkcyjnych
Firma Oriflame Products Poland
Sp. z o.o. jako pierwsza zdecydowała
się na wdrożenie Beriko Tick.
Planowane zakończenie wdrożenia
będzie miało miejsce pod koniec
września, ale już dziś udało się
zredukować zbędną biurokrację przy
wyliczaniu wskaźników OEE, MTBF
oraz MTTR.

Jak działamy

Beriko Tick to elastyczna aplikacja z możliwością dostosowania
do własnych potrzeb przez użytkownika w celu zbierania danych
nt. podziału czasu pracy pracowników.

Nasze usługi i produkty pomagają biznesowi zredukować
koszty, poprawić wydajność i zwiększyć bezpieczeństwo.
Już dziś rozpocznij z nami współpracę. Pomożemy
Twojemu przedsiębiorstwu rozwinąć skrzydła.

Beriko Software, Grzegorz Bernaś
02-393 Warszawa, ul. Włodarzewska 93
Mazowieckie , Polska
Faks: +48 22 435 56 52
Telefon komórkowy: +48 696 994 671
NIP: 5492207464, REGON: 141658820

www.beriko.pl

