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Future Project... z nami przyszłość
jest na wyciągnięcie ręki!
NASZA OFERTA
1) Pisanie dedykowanych programów komputerowych
Na rynku istnieje już mnóstwo gotowych programów. Jednak, gdy nasze
potrzeby są nietypowe lub wykraczają poza funkcjonalność tych aplikacji,
albo gdy najważniejsze jest dla nas, by oprogramowanie oddawało
działalność firmy, często okazuje się, że dostępne programy są
rozwiązaniem niewystarczającym.
W takiej sytuacji niezbędne jest napisanie programu od podstaw, tak by
spełniał wszystkie nasze wymagania i zakresem swojej funkcjonalności
obejmował procesy, które zachodzą w naszej organizacji.
Dedykowany
program
rozwiązaniem, gdyż:




komputerowy

często

jest

najlepszym

w trakcie realizacji współtworzysz jego funkcjonalność,
określasz parametry,
masz wpływ na każdy najdrobniejszy detal.

Piszemy dedykowane programy komputerowe dla firm i instytucji o różnej
złożoności i funkcjonalności.



Cena ustalana indywidualnie.
Więcej szczegółów pod numerem telefonu 661 710 433.
Zapraszamy do kontaktu
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O Future Project
Programowanie, wykonywanie stron www, oryginalny internetowy design, pisanie programów
komputerowych, takie usługi z branży informatycznej i nowoczesnych technologii wykona dla Ciebie
Future Project. Dla nas linijka kodu to coś więcej, niż nic nieznaczące znaczki i symbole... ☺ W każdym
kodzie ukryta jest określona funkcjonalność. Znajdź ją razem z Future Project i wejdź z nami w
przyszłość!

Future Project powstał, aby świadczyć kompleksowe usługi informatyczne z zakresu programowania dla
firm i klientów indywidualnych. W naszej działalności cechuje nas innowacyjność, kreatywność,
terminowość oraz indywidualne podejście do każdego projektu. Służymy radą i doświadczeniem,
pomagamy w wyborze optymalnego rozwiązania dla konkretnego zlecenia. Wszystkie realizacje
wykonujemy
terminowo
z
dużym
zaangażowaniem
i
pasją
tworzenia.
Zespół Future Project pomoże Ci m. in. zaprojektować i wdrożyć aplikację, stworzyć sklep internetowy
lub stronę www, zaprojektować oryginalny design w sieci, napisać programy komputerowe, a wszystko
to przy wykorzystaniu najnowszych na rynku technologii!

Nadchodzi czas nowych możliwości i nowych rozwiązań…
Wejdź z nami w przyszłość!
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