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Od ponad 10 lat oferujemy i prowadzimy wdrożenia 
naszych rozwiązań oraz wytwarzamy oprogramowanie
na indywidulane zamówienia naszych Klientów.

Głównym celem działalności firmy jest dostarczanie naszym 
Klientom profesjonalnego oprogramowania o wysokiej jakości 
i niezawodności. 

Już w fazie projektowania czuwa nad nimi grupa ekspertów Już w fazie projektowania czuwa nad nimi grupa ekspertów 
w dziedzinie projektowania, wytwarzania, testowania i wdrażania 
złożonych systemów IT.

     Technology                                                              Kontakt 
    ul. Perzycka 102C, 60-182 Poznań               biuro@ltechnology.poznan.pl      tel. (61) 868-25-32

Tworzymy innowacyjne rozwiazania

Prowadzimy sprzedaż własnych aplikacji oraz 
wytwarzamy oprogramowanie ściśle według 
potrzeb naszych Klientów. 

Świadczymy usługi związane z kompleksowym 
wdrażaniem oprogramowania, jego serwisem,
rozwojem oraz prowadzimy szkolenia z obsługi.rozwojem oraz prowadzimy szkolenia z obsługi.

Zapewniamy asystę i opiekę serwisową, a nasze 
rozwiązania objęte są gwarancją.

Wyznajemy zadadę “Czas to pieniądz“.
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Tworzenie wielozmianowych harmonogramów 
czasu pracy; odrębna obsługa planu i wykonania.

Podstawowy, równoważny lub dowolny inny 
(np.: zrównoważony, 4-ro brygadowy) system 
rozliczania czasu pracy.

Automatyczne naliczanie nadgodzin 50%, 100% 
oraz pracy w godzinach nocnych.oraz pracy w godzinach nocnych.

Zatrudnienie od 1/8 do 8/8 etatu: (np.: pełen etat,
pół etatu, 3/4 etatu, itp.).

Automatyczna kontrola przekroczeń czasu pracu 
(np.: odpoczynki dobowe, tygodniowe, średnie, itp.).

Odbiór nadgodzin oraz płatności za nadgodziny.

Definiowanie dowolnych okresów rozliczeniowych.

Wszystkie rodzaje urlopów, zwolnień i absencji.Wszystkie rodzaje urlopów, zwolnień i absencji.

Eksport danych do systemów zewnętrznych.

Funkcjonalność rozwiązaniaModuł Czasu Pracy stanowi rozszrzenie 
Systememu Urlopowego i jest pierwszym 
tego typu rozwiązaniem na polskim rynku. 

System pozwala na kompleksowe prowadzenie 
ewidencji i kontroli czasu pracy (dostosowanej 
do specyfiki odbiorcy) oraz rozliczanie urlopów,
zwolnień i absencji każdego typu. zwolnień i absencji każdego typu. 

Rozwiązanie to jest w pełni dostosowane do 
polskich realiów: z jednej strony zapewnia 
zgodność z Kodeksem Pracy, a z drugiej 
pozwala na wprowadzenie reguł specyficznych 
dla odbiorcy rozwiązania. 

“Doświadczenie w realizacji dotych-

czasowych projektów i dojrzałość 

organizacyjna Technology stanowią 

najlepszą i obiektywną rekomendację

Grzegorz Tartas
Logistics & Purchasing Manager

Czas pracy
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Luminum to rozwiązanie udostępnione w Chmurze 
Obliczeniowej w postaci usługi dostępnej przy pomocy
dowolnej przeglądarki internetowej.

Kupujesz usługę z której korzystasz tak długo, jak jest 
ona Tobie potrzebna. Nie jest konieczne inwestowanie 
ani w sprzęt ani w licencje na oprogramowanie. 

Nie musisz martwić się o aktualizację oprogramowania.Nie musisz martwić się o aktualizację oprogramowania.
Wszystkie zmiany i niezbędne modyfikacje, w tym 
przede wszystkim te prawne, realizujemy my. 
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     Technology - Luminum                                     Kontakt 
    ul. Perzycka 102C, 60-182 Poznań               biuro@luminum.pl, tel.: (61) 868 25 32

Luminum jest marką firmy Technology

Marka powstała w celu łatwego udostępnienia 
produktów oferowanych przez Technology. Jest 
to odpowiedź na zapotrzebowanie klientów,
którzy wymagają błyskawicznego i sprawnego 
uruchomienia potrzebnych dla nich aplikacji.  

“Wysoko cenimy sobie 
profesjonalne podejscie do 
klienta reprezentowane 
przez Technology

Grzegorz Tartas
Logistics & Purchasing Manager

“Bardzo cenimy jakość
świadczonych usług,
terminowość, krótki czas
realizacji projektów i zmian

Jakub Bierzyński
Prezes Zarządu

“Fachowość kadry firmy 
Technology pozwala nam 
rekomendować ją jako
solidnego wykonawcę

Dagmara Radomirska
Kierownik Działu Publikacji


