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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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Baza sprzętu całej firmy (np.: komputery, telefony, 
samochody) z wyróżnieniem środków trwałych.

Definiowanie dowolnych typów sprzętu oraz 
dodawanie atrybutów specyficznych dla danego typu.

Definiowanie typów podrzędnych, np.: możliwość 
przypisywania faktur i szkód do pojazdów, 
rejestrowanie faktur dla poszczególnych telefonów. rejestrowanie faktur dla poszczególnych telefonów. 

Generowanie protokołów przekazania-odbioru, 
wycofania/likwidacji, oddania do serwisu, itp.

Przypisywanie sprzętu do pracowników oraz 
identyfikacja sprzętu "wolnego" i "w serwisie".

Identyfikacja sprzętu za pomocą kodów kreskowych.
Drukowanie etykiet/nalepek z kodami kreskowymi

Generowanie raportów i zestawień.Generowanie raportów i zestawień.

Pełna historia operacji - od zakupu aż do wycofania. 

Funkcjonalność rozwiązania Rozwiązanie zapewnia obsługę bazy danych 
sprzętu oraz środków trwałych firmy. 

Pracownik ma możliwość sprawdzenia sprzętu 
w posiadaniu; przełożony wie jaki sprzęt 
posiadają jego podwładni.

Dział HR zna sprzęt, który pracownik musi zdać
przy zwolnieniu oraz wie, co przekazać nowemu przy zwolnieniu oraz wie, co przekazać nowemu 
pracownikowi. Księgowość posiada dostęp 
do środków trwałych, kosztów, amortyzacji, itp.

System pozwala na import faktur masowych 
oraz posiada wiele innych przydatnych funkcji!

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

Dagmara Radomirska
Kierownik Działu Publikacji

Środki trwałe
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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


