
 

 

Dane / Paliwo dla 
cyfrowego biznesu

Od inżynierii danych 
po machine learning 
— popraw wyniki 
Twojej firmy dzięki 
wykorzystaniu danych.

Opinie klientów / Referencje

John Newton powiedział – „Kiedyś byłem zagubiony,
lecz teraz zostałem odnaleziony, byłem ślepy, ale
teraz widzę”. Ten cytat w pewnym sensie odzwierciedla 
zmianę, jaką Unity Group wprowadziła do House 
of Champagne w zakresie pozyskiwanych danych 
i ich analizy oraz optymalizacji procesów zakupowych,
sprzedażowych i logistycznych.

Maciej Soporek
CEO, House of Champagne



Odkryj nowe możliwości
/ Innowacyjne rozwiązania
analityczne

Analizy 
predykcyjne

Dynamiczne ceny
i analizy cenowe

Inteligentny
OCR

Prognozowanie
sprzedaży i popytu 

Customer
Intelligence

Silniki
rekomendacyjne

Business
Intelligence 
i wizualizacja 
danych

Dużo danych / Brak wniosków?

Podejmuj decyzje w oparciu 
o dane / Możemy Ci pomóc

Identyfikuj nowe
możliwości
biznesowe

Popraw efektywność
sprzedaży i marketingu

Wykorzystaj
potencjał zakupowy
swoich klientów

Zoptymalizuj
łańcuch dostaw

Bez solidnej strategii zarządzania danymi petabajty
danych pozostają niewykorzystane, co skutkuje utratą
szans rynkowych. Odkryj skuteczne rozwiązania, które
poprawią wyniki finansowe Twojej firmy. Dowiedz się, 
jak zarządzać danymi, usprawnić proces gromadzenia, 
przechowywania i przetwarzania, przez analizę danych, 
aż po wartość biznesową.

Popraw wydajność
produkcji

Zwiększ
popyt

Analityka danych 
i Machine Learning
Uzyskaj głębszy wgląd w swoje dane, aby podejmować 
lepsze i bardziej świadome decyzje. Zautomatyzuj 
złożone zadania i procesy dzięki inteligentnym
algorytmom uczenia się.

    

Zamień swoje dane w gotowe do zrealizowania 
wnioski i rekomendacje dzięki zaawansowanym 
rozwiązaniom analitycznym. Wykorzystaj informacje 
z transakcji sprzedaży. Analizuj ścieżkę klienta, 
moce produkcyjne, trendy rynkowe i konkurencję, 
aby zwiększyć wyniki, szybciej reagować na zmiany 
oraz uzyskać przewagę konkurencyjną. Dopasuj 
taktykę do każdego klienta - zaoferuj odpowiednie 
produkty, optymalne ceny i dedykowane promocje.



Zaprojektujemy architekturę danych
/ Skalowalność dopasowana 
do Twoich potrzeb

Hurtownia
danych

Data Lake Migracja danych

Proces ETL Big Data 
Services

Data Orchestration

Zmodernizuj systemy
/ Zasilamy Twoje dane

Budujemy solidne, skalowalne architektury dużych
zbiorów danych – zarówno w chmurze, jak i on-premise
– oraz modernizujemy systemy zasilające Twoje dane.
Pomożemy Ci zaprojektować ekosystem, który umożliwi 
gromadzenie, zarządzanie, płynny przepływ i przetwarzanie 
szybko rosnących zbiorów danych ustrukturyzowanych 
oraz nieustrukturyzowanych. 

Inżynieria danych
Posiadanie skalowalnej architektury danych jest niezbędne do efektywnego 
zarządzania firmą. Uzyskaj błyskawiczny dostęp do kluczowych informacji 
z całego przedsiębiorstwa.
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Wiodące marki / Nasze rozwiązania

Wydajne rozwiązania / W oparciu
o najlepsze technologie

Skontaktujmy się z nami.
Razem zwiększymy efektywność Twojego biznesu!

 

Twój sukces / Nasze doświadczenie

ekspertów w swoich
dziedzinach

zrealizowanych
projektów

lat
na rynku


