
Integracja systemów  
/ Uwolnij swój 
potencjał biznesowy 

Zautomatyzuj procesy w swojej 
firmie dzięki nowoczesnej 
integracji systemów IT. Zadbaj 
o efektywny i bezpieczny 
przepływ danych pomiędzy 
systemami IT, aby poprawić 
efektywność działań, usprawnić 
obsługę klienta oraz zwiększyć 
jego zadowolenie.

>70% krótszy czas wdrażania 
nowych inicjatyw

>60% większa 
produktywność

>70% niższe koszty 
operacyjne

Bernard Golko 
E-commerce / Digital Director Europe & Członek Zarządu 
OnniBus

Prace przeprowadzone w ramach projektu 
Legacy System Transformation pozwoliły nam 
zwiększyć liczbę obsługiwanych tras o 183% 
oraz przyspieszyć działanie całego systemu 
sprzedaży biletów.



Zaprojektujemy dla Ciebie elastyczną i skalowalną architekturę IT,  

łącząc systemy, aplikacje i urządzenia za pomocą interfejsów API.
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Architektura IT  
/ Gotowa do skalowania

Szybka digitalizacja 
handlu

Sprawna komunikacja pomiędzy systemami IT możliwa dzięki 

nowoczesnym platformom integracyjnym usprawnia procesy 

biznesowe. 

Zapewnij szybki rozwój infrastruktury IT dzięki interfejsom API,  

aby szybko i łatwo integrować nowe aplikacje e-commerce 

z systemami wewnętrznymi w Twojej firmie. 

Rozwiązanie Anypoint Platform i szyna usług Mule ESB, 

utrzymywane i rozwijane przez Unity Group, stanowią kluczową 

część naszej architektury IT, a także są fundamentem rozwoju 

w kierunku wykorzystania potencjału cyfrowej transformacji. 

Na podstawie długotrwałej i owocnej współpracy możemy polecić 

Unity Group jako odpowiedzialnego i kompetentnego partnera.

Krzysztof Jeger 
Kierownik Zespołu Integracji i Utrzymania Systemów IT,  

Volkswagen Group Polska



Dzięki naszej eksperckiej wiedzy technologicznej rozwiązania dobieramy 

odpowiednio do potrzeb. Twoja strategia i cele biznesowe są dla nas priorytetem.

Wydajne rozwiązania
/ W oparciu o najlepsze technologie

Krótki czas wprowadzenia na rynek

Terminowość oraz krótki time to market są niezwykle 

istotne. Dlatego jesteśmy wierni zasadom AgilePM - 

rozwiązania budujemy przyrostowo, koncentrujemy 

się na Twoich potrzebach biznesowych i dostarczamy 

na czas działające oprogramowanie.

<agile.implemented>

Utrzymanie i rozwój

Świadczymy usługi rozwoju oprogramowania  

i jego utrzymania w rygorze SLA. Dbamy, aby nasze 

rozwiązania były technologicznie aktualne i spełniały 

wymogi w zakresie bezpieczeństwa.

<fully.supported>

Stabilność i bezpieczeństwo

Zapewniamy stabilność krytycznych dla ciągłości 

biznesowej połączeń pomiędzy systemami oraz  

ich efektywny monitoring, wysoką dostępność  

oraz wydajność.

<security.implemented>

Nasze doświadczenie  
/ Twoja historia sukcesu 

Zaufane technologie

Jesteśmy oficjalnym partnerem MuleSoft i Red Hat. 

W projektach wykorzystujemy koncepcję mikrousług, 

API-led i rozwiązań chmurowych.

<solutions.proven>

Przejrzystość i ścisła współpraca

Jesteśmy transparentni. Wykorzystujemy sprawdzone 

narzędzia komunikacji, dzięki którym będziesz miał 

bieżący wgląd w postępy projektu.

<partnerships.forged>

Wzrost kompetencji w Twoim zespole 

Ściśle współpracując z Twoim zespołem, podnosimy 

jego kompetencje niezbędne do utrzymania i rozwoju 

wdrożonej platformy integracyjnej oraz przygotowujemy 

go na przyszłe wyzwania.

<knowledge.shared>



unitygroup.com

Twój sukces 
/ Nasze doświadczenie

Wiodące marki
/ Nasze rozwiązania

Unity S.A.

Silver Forum, Strzegomska 2-4 

53-611 Wrocław, Polska

Principio, Armii Krajowej 25

30-150 Kraków, Polska

+48 71 358 41 00

contact@unitygroup.com

Skontaktuj się z nami! 
Przygotuj swoją firmę  
na przyszłe wyzwania.

Łukasz Rychliński 
NEW BUSINESS DEVELOPER – API & INTEGRATION

+48 603 553 327
lukasz.rychlinski@unitygroup.com

>25
lat  
doświadczenia

500+
zrealizowanych 
projektów

350!
interdyscyplinarnych 
ekspertów


