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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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Zarządzanie urlopami (składanie, akceptowanie 
i rozliczanie wniosków).

Planowanie urlopów i absencji.

Sporządzanie i prezentacja grafika urlopowego 
(kalendarza urlopowego).

Sporządzanie raportów (rozbudowany system 
raportowania stanowi ogromne ułatwienie pracy raportowania stanowi ogromne ułatwienie pracy 
dla Działu HR).

Wewnętrzne rozliczanie i/lub eksport zebranych 
informacji do systemów zewnętrznych.

System obsługuje wszystkie rodzaje wniosków, 
m.in.: urlop wypoczynkowy, urlop na żądanie,
urlop okolicznościowy, opieka nad dzieckiem,
urlop bezpłatny, urlop macierzyński, fakultatywny urlop bezpłatny, urlop macierzyński, fakultatywny 
urlop macierzyński, wychowawczy, urlop rodzicielski, 
urlop ojcowski, zwolnienia lekarskie, odbiór nadgodzin.
 
Łącznie 21 rodzajów urlopów, absencji i zwolnień.

Funkcjonalność rozwiązaniaSystem Urlopowy umożliwia wprowadzanie 
przez pracowników firmy wniosków urlopowych 
w postaci dokumentów elektronicznych.

Wnioski są automatycznie kierowane 
do akceptacji zastępstwa i przełożonych, 
a system sam informuje odpowiednie osoby 
o konieczności akceptacji  (e-mail). o konieczności akceptacji  (e-mail). 
Proces akceptacji jest niezwykle prosty, 
intuicyjny i efektywny.

Integracja z Czasem Pracy dostarcza pionierskie 
rozwiązanie tego typu na rynku polskim.

System jest w pełni zgodny z prawem polskim.

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

Jakub Bierzyński
Prezes Zarządu

Urlopy
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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


