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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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Każdy z uprawnionych pracowników ma dostęp 
do informacji dotyczących wykorzystania zasobów. 

W dowolnej chwili może wybrać jeden z zasobów 
oraz sprawdzić, w których dniach oraz godzinach 
jest on już wykorzystywany przez innego pracownika. 
Dzięki temu, dany zasób zawsze będzie zarezerwowany
wyłącznie przez jedną osobę. wyłącznie przez jedną osobę. 

Podstawowa funkcjonalność modułu:
- Definiowanie i zarządzanie kategoriami zasobów,
- Definiowanie i zarządzanie zasobami dostępnymi 
   w danej kategorii,
- Rezerwacja zasobów przez użytkowników,
- Dostęp do rezerwacji danej kategorii zasobów 
   zarządzany systemem uprawnień,   zarządzany systemem uprawnień,
- Definiowanie wyposażenia opcjonalnego, dostępnego 
   przy rezerwacji zasobu (np.: rzutnik, flipchart, catering),
- Wyszukiwarka rezerwacji zasobów.

Dzięki modułowi można również zaplanować oraz
zarezerwować zasoby na czas remontu lub naprawy 
gwarancyjnej.

Funkcjonalność rozwiązaniaSystem ten pozwala na prowdzenie rezerwacji 
dowolnych zasobów używanych w Twojej firmie. 

Moduł może zarządzać dowolną ilością zasobów,
które podzielone są na definiowalne kategorie. 

Zasób to dowolny obiekt używany w firmie:
- sala konferencyjna,
- projektor,- projektor,
- laptop,
- samochód służbowy,
- nawigacja GPS,
- miejsce parkingowe,
- instalacja przemysłowa.

“Z przyjemnością możemy
polecić firmę Technology
jako jednostkę gwarantującą
fachowość wykonywanych usług

Jakub Bierzyński
Prezes Zarządu

Rezerwacje
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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


