INFORMACJA O FIRMIE
Firma SoftHard S.A. funkcjonuje na rynku od 1990 roku. Zajmujemy się produkcją
i wdrażaniem oprogramowania, dostawami sprzętu komputerowego oraz kompleksową obsługą
informatyczną w zakresie komputeryzacji firm, urzędów oraz zarządców nieruchomości.
Celem firmy SoftHard S.A. jest dostarczanie klientom zaawansowanych produktów
i usług za rozsądna cenę.
Podstawą naszej działalności jest tworzenie, rozwój i wdrażanie Zintegrowanego Systemu
Informatycznego Papirus SQL, który pracuje w środowisku graficznym z wykorzystaniem
technologii klient – serwer oraz trójwarstwowej. Opracowane przez nas i doskonalone
rozwiązania przystosowane są do obsługi baz danych typu SQL. Do raportowania
wykorzystujemy środowisko SAP Crystal Reports 2011 zintegrowane z naszymi aplikacjami.
ZSI Papirus SQL składa się z ponad 20 modułów, które obejmują swoim zakresem
funkcjonalnym zagadnienia występujące u naszych klientów. W skład systemu wchodzą
aplikacje służące do:
 obsługi zagadnień finansowych wraz z kontrolingiem, rozliczania kosztów oraz
rachunkowości zarządczej
 obsługi zagadnień kadrowo – płacowych
 prowadzenia gospodarki materiałowej
 zarządzania obiegiem informacji i dokumentów
 obsługi projektów
Nad rozwojem aplikacji, poprawą funkcjonalności podnoszących jakość i konkurencyjność
produktów, jak również komfortem pracy użytkowników pracuje doświadczony zespół
programistów.
Nabywcom naszych aplikacji zapewniamy ich wdrożenie w sposób zapewniający
optymalne
ich
wykorzystanie
w
konkretnych
warunkach,
poprzedzone
analizą
przedwdrożeniową. W trakcie wdrożenia aplikacje są instalowane, konfigurowane
i dostosowywane do specyficznych wymagań klienta. Prace te, jak również szkolenia
użytkowników i administratorów, prowadzą doświadczone zespoły wdrożeniowe w ramach
procesów wdrażania i serwisu oprogramowania.
Należymy do grona liderów polskiego rynku oferujących rozwiązania dla zarządców
nieruchomości. Obsługujemy największych zarządców nieruchomości w kraju. Nasz system
sprawdzany jest w codziennej jednoczesnej obsłudze, w oparciu o centralną bazę danych, przez
około 1000 aktywnych użytkowników.
Oprócz tworzenia oprogramowania, SoftHard S.A. posiada bogate doświadczenie w
doborze, serwisie i dostarczaniu sprzętu komputerowego, serwerów oraz rozwiązań sieciowych.
Zajmujemy się również hostingiem, projektowaniem, instalacją, a także konfiguracją systemów
do pracy zdalnej, z wykorzystaniem łączy internetowych.
Posiadamy certyfikaty i autoryzacje miedzy innymi takich firm jak: HP, Microsoft,
TOSHIBA, OKI, 3Com, D-Link.
Nasz produkt Papirus 2000 otrzymał wyróżnienie na targach SOFTARG oraz zdobył
nagrodę Złoty CD – ROM na targach Infobit w Łodzi. Posiadamy certyfikat Przedsiębiorstwo FAIR
PLAY. Na rok 2012 zostaliśmy umieszczeni na liście diamentów Forbes. Za lata 2008, 2010
i 2011 uzyskaliśmy tytuły Gepard Biznesu.
Działamy w oparciu o system ISO 9001. Aktualnie wdrażamy system ISO 27001.

Celem wyjazdu jest praktyczne zapoznanie się ze
w szczególności zaoferowanie chińskim przedsiębiorcom:

specyfiką rynku

chińskiego,

- możliwości prowadzenia kompleksowej obsługi informatycznej firmom chińskim działającym
lub zamierzającym działać bezpośrednio na rynku polskim i ewentualnie w innych krajach UE
w zakresie:




dostarczania zaawansowanych systemów do zarządzania firmą obejmujących:
księgowość, kontroling, rachunkowość zarządczą, obieg informacji i dokumentów,
elementy Biznes Inteligent, stworzonych z zastosowaniem światowych standardów
obsługę firm chińskich działających na rynku polskim w zakresie hostingu
oprogramowania, dostaw i serwisu sprzętu komputerowego

- nawiązania współpracy z producentami sprzętu komputerowego lub jego komponentów w celu
ich dystrybucji w Polsce jako ich przedstawiciel.

