


Komputronik Biznes oferuje doradztwo 
i kompleksową obsługę przedsiębiorstw oraz 
instytucji, bazując na wysokich kwalifi kacjach 
oraz know-how w dziedzinie sprzętu, usług 
i oprogramowania. Jako integrator rozwiązań 
opracowuje i realizuje plany kompleksowej 
informatyzacji, w tym modernizacji istniejących już 
systemów informatycznych.

Komputronik Biznes to zespół niemal trzystu 
doradców, inżynierów i serwisantów w całej 
Polsce, dysponujących aktualną wiedzą w zakresie 
oferowanej infrastruktury i oprogramowania 
oraz wieloletnim doświadczeniem w realizacji 
usług. Bazując na wyjątkowo szerokiej ofercie 
Grupy Komputronik, proponujemy rozwiązania 
charakteryzujące się maksymalną efektywnością, 

optymalizujące koszty oraz czas realizacji projektu. 
Obecnie, poza centralą, Komputronik Biznes 
posiada 6 fi lii zlokalizowanych w największych 
miastach Polski. W strukturach spółki działają 
wyspecjalizowane działy do obsługi sektorów 
publicznego, detalicznego (sieci handlowe, hotele, 
restauracje), medycznego, przemysłowego, 
bankowo-fi nansowego oraz dział sprzedaży 
partnerskiej.

Komputronik Biznes wdrożył System Zarządzania 
Jakością zgodny z normami ISO 9001:2015
oraz ISO 27001:2013.
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Zwiększenie efektywności biznesu
Gwarancja optymalnych rozwiązań IT

Zachowanie ciągłości działania
Infrastruktura zapewniająca sprawne funkcjonowanie organizacji

Bezpieczeństwo organizacji
Rozwiązania gwarantujące bezpieczeństwo danych

Doradztwo i usługi
Audyt, projektowanie, wdrażanie i utrzymanie systemów 

O nas

Korzyści ze współpracy 
z Komputronik Biznes
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Wykorzystaj rozwiązanie Digital Signage opracowane przez fi rmę
Komputronik Biznes do zarządzania treściami wyświetlanymi na dowolnego rodzaju 

urządzeniach w Twoich oddziałach, sklepach, placówkach czy biurze.
Zarządzanie treścią prezentacyjną w wielu miejscach jednocześnie nigdy nie było takie proste. 

Zapoznaj się z możliwościami, jakie oferuje oprogramowanie MovarchDS.
Zobacz, jak bardzo technologia może zmienić Twoją fi rmę!

Dodaj do swojej sieci urządzenia MovarchDS podłączone 
do ekranów prezentacyjnych. Umożliwi to połączenie 
urządzenia z portalem dostępnym z poziomu Twojej 
przeglądarki. Natychmiast po podłączeniu urządzenie 
będzie widoczne jako dostępne do prezentowania 
nowych treści.

Metodą Drag&Drop przygotuj szablon prezentacyjny, który 
zostanie wysłany na ekrany urządzeń MovarchDS. Użyj 
prostego narzędzia, aby określić czas wyświetlania, źródła 
plików multimedialnych oraz ich położenie na ekranie. 
Intuicyjny interfejs pomoże Ci w realizacji każdej czynności 
i zadania, jakie wykonasz w aplikacji.

MovarchDS

Dodaj
urządzenia

Zaprojektuj
szablon
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Połącz ze sobą dostępne urządzenia i stworzony szablon 
komunikatu poprzez utworzenie nowej grupy. Zdefi niuj jej 
harmonogram, aby zaplanować czas wyświetlania Twoich 
prezentacji. Zarządzaj grupami, aby wyświetlać treści 
prezentacyjne na playerach według zasady „od szczegółu 
do ogółu”.

Przejdź w tryb interaktywnej prezentacji poprzez 
wykorzystanie aplikacji mobilnej oraz modułu 
współdzielenia ekranu lub poprzez interakcje MovarchDS 
z otoczeniem. Chciałbyś w interaktywny sposób 
zmienić kolor sprzedawanego przez Ciebie produktu? 
A może chcesz zaprojektować prostymi gestami nowe 
rozwiązanie dla klienta? MovarchDS umożliwia Ci różne 
sposoby prezentacji rozwiązania dla Twoich Klientów lub 
komunikacji z osobami znajdującymi się w pobliżu.

Rozwiązanie Digital Signage pozwala na scentralizowane 
zarządzanie wyświetlaną treścią. Można je wykorzystywać 
do komunikowania ważnych informacji zarówno wewnątrz 
organizacji, jak i poza nią. Poszukujesz interaktywnego 
rozwiązania, które pomoże zwiększyć sprzedaż?

Chciałbyś unowocześnić komunikację z pracownikami i na 
bieżąco przekazywać im informacje z życia fi rmy? A może 
planujesz interaktywne prezentacje z wykorzystaniem 
technologii dotyku, RFID czy informacji z otoczenia, 
takich jak np. parametry temperatury czy wilgotności? 
Zapraszamy do zapoznania się z bogatą ofertą rozwiązania 
Digital Signage MovarchDS.

Stwórz
grupę Prezentuj
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Zarządzaj wszystkimi możliwościami MovarchDS za pomocą jednej strony www. 
Niezbędne funkcjonalności znajdziesz na głównej stronie aplikacji. 

Co dokładnie możesz zmienić dzięki panelowi zarządzania?

Urządzenia
Sprawdź konfigurację wszystkich Twoich urządzeń 

w zakładce „Urządzenia”. Poza podstawowymi informacjami 
sieciowymi możesz sprawdzić ich przynależność do grup lub 
aktywne interfejsy sieciowe. Zależy Ci na wyłączeniu urządzenia 
lub automatyzacji jego pracy? W tym miejscu znajdziesz wszystkie 
potrzebne funkcje.

Grupy
Zarządzaj zbiorem urządzeń oraz przypisuj im szablony 

poprzez zakładkę „Grupy”. Chciałbyś precyzyjniej określić 
zachowanie urządzenia lub wyszczególnić jedną z prezentacji? 
MovarchDS pozwala na zmianę priorytetu jednej grupy względem 
innej. Dzięki temu będziesz mógł dynamicznie, w bardzo 
szybki sposób „podmienić” prezentację w dogodnym dla siebie 
momencie. Możesz też skorzystać z opcji tworzenia podgrup.

Szablony
Twórz nowe prezentacje dzięki zakładce „Szablony”. 

Chciałbyś stworzyć kopię roboczą, którą dokończysz następnego 
dnia? A może chciałbyś zobaczyć, kto zmodyfikował stworzony 
przez Ciebie szablon? W tej zakładce masz pełną kontrolę nad 
wszystkimi stworzonymi prezentacjami w systemie MovarchDS.

Pliki
Współdziel treści multimedialne używane do 

tworzenia szablonów w lokalnym repozytorium plików. 
Zakładka „Pliki” umożliwi Ci zarządzanie wszystkimi lokalnymi 
plikami, wykorzystywanymi w aplikacji. Zadbaliśmy również 
o zabezpieczenie Twoich prezentacji przed usunięciem plików, 
które mogą być używane przez urządzenie. 

Raporty
Chciałbyś wiedzieć, czy użytkownicy aplikacji MovarchDS 

chętnie korzystają z aplikacji? Zakładka „Raporty” pozwoli Ci na 
sprawdzenie statystyk dotyczących wyświetlanych treści oraz 
użycia urządzeń. Dzięki niej dowiesz się, ile razy współpracownicy 
mieli okazję przeczytać ważny komunikat. 

Harmonogram
Zarządzaj harmonogramem prezentacji wyświetlanych 

za pomocą grup w zakładce „Harmonogram”. Wykorzystaj 
agendę lub kalendarz, aby w łatwy sposób sprawdzić, które treści 
i w jakim czasie będą prezentowane w Twoim biurze, sklepie, 
oddziale czy innym wybranym miejscu.
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Panel zarządzania
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Tworzenie prezentacji jeszcze nigdy nie było tak proste. Za pomocą intuicyjnego 
interfejsu przeciągnij kontrolki na ekran MovarchDS. Chciałbyś zobaczyć, co 

wyświetli się w określonym czasie prezentacji lub podejrzeć całą jej zawartość? 
Skorzystaj z opcji ustawień, które są dostępne na monitorze z kontrolkami.

Komponenty
Zbiór kontrolek, które możesz przeciągnąć na ekran 

główny, umożliwi Ci definiowanie zawartości Twojej prezentacji. 
Chciałbyś w swojej prezentacji użyć inspirującego zdjęcia? 
Przeciągnij kontrolkę „Obraz” prosto na ekran prezentacji, 
a następnie wybierz jego źródła z lokalnych zasobów MovarchDS. 
Z poziomu zakładki komponentów możesz również zadbać 
o kolejność ich wyświetlania za pomocą warstw.

Oś czasu
Zdefiniuj czas wyświetlania komponentu za pomocą 

szczegółowych opcji albo korzystając z intuicyjnego interfejsu. 
Wyświetl komponenty na przejrzystej osi czasu i modyfikuj je za 
pomocą zaledwie kilku kliknięć. Definiuj czas trwania w opcjach 
komponentu lub przy pomocy metody przeciągania na osi czasu 
źródeł. Dzięki niej w łatwy sposób zwizualizujesz poszczególne 
przejścia komponentów lub w szybki sposób je zmienisz.

Opcje komponentu
W celu zdefiniowania właściwości komponentu, np. 

takich jak jego przezroczystość lub źródło strony www, skorzystaj 
z opcji komponentów. Kliknięcie lewym przyciskiem na kontrolkę 
umieszczoną na ekranie spowoduje pojawienie się jej szczegółów.

Ekran
Przenieś dowolną kontrolkę na ekran, aby zdefiniować jej 

położenie oraz wielkość. Przesuwając kontrolki po ekranie, możesz 
dokładnie określić, w którym miejscu powinno znaleźć się zdjęcie lub 
tekst. Ekran wspiera różne rozdzielczości docelowych monitorów, 
a prowadnice w postaci siatki pomagają w precyzyjnym ułożeniu 
elementów. Dzięki przyciąganiu elementów oraz automatycznemu 
dopasowaniu w bardzo łatwy sposób wyeliminujesz ewentualne luki 
w prezentacji oraz autouzupełnianie się elementów.

Informacje
Skorzystaj z przycisku opcji, aby sprawdzić szczegółowe 

informacje na temat stworzonego szablonu. Chciałbyś zobaczyć, 
kto go ostatnio modyfikował lub sprawdzić, czy jest on poprawnie 
stworzony? Skorzystaj z tej opcji, aby otrzymać szczegółowe 
informacje o Twoim szablonie.

Zapis
Przygotowany szablon możesz przesłać bezpośrednio 

do urządzeń lub przechowywać go jako kopię roboczą. Przed 
zapisem szablonu zadbamy o to, by zawierał on wszystkie 
niezbędne dla Ciebie szczegóły.

Wsparcie dla pakietu Office
MovarchDS idealnie współpracuje z pakietem Office. 

W prosty sposób wyświetlaj pliki Excela, prezentacje PowerPoint, 
analizy z Power BI oraz dokumenty w formacie .pdf. Dodatkowo 
prezentowane szablony analityczne są odświeżane na bieżąco, 
więc nie musisz się martwić o ich aktualizację. 

Wsparcie dla własnych dodatków
MovarchDS, dzięki systemowi własnych dodatków, 

umożliwia Ci odpowiednią integrację z procesami w Twojej firmie 
lub z otoczeniem w którym się znajduje. Funkcjonalność ta brzmi 
co najmniej skomplikowanie, ale dzięki przyjaznemu interfejsowi 
oraz pełnej integracji z modułem prezentacji, dodatki możesz 
konfigurować poprzez metodę drag&drop. Każdy dodatek 
MovarchDS może być kontrolką, którą możesz zmienić poprzez 
znane Ci opcje w panelu bocznym.  
Co w przypadku, gdy potrzebujesz dodatku indywidualnie 
dostosowanego do potrzeb Twojej organizacji? Możemy go 
stworzyć na życzenie, a jego konfiguracja będzie taka sama jak 
w przypadku własnych dodatków MovarchDS! 
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Prezentacje
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Analizuj wykorzystanie aplikacji przez jego użytkowników za pomocą modułu 
raportów. Dzięki zebranym statystykom zrozumiesz, jak wartościowym 

oprogramowaniem jest MovarchDS. Zbieranie informacji na temat stanu 
urządzeń czy czasu użytkowania modułu udostępniania ekranu przez 

użytkowników to przykładowe statystyki z modułu raportowego.

Zadbamy o to, abyś otrzymał szeroką gamę informacji 
dotyczącą urządzeń, tworzonych szablonów, repozytorium 
plików oraz wykorzystania aplikacji przez użytkowników. 
Jeżeli widzisz, że potrzebujesz danych, które nie są 
widoczne w module raportowym – zapewniamy, że 
jesteśmy w stanie dostarczyć Ci statystyki i informacje, na 
których Ci zależy. 

Rozwiązanie MovarchDS charakteryzuje dbałość 
o szczegóły, intuicyjność interfejsu użytkownika, a także 
przyjazna kolorystyka.

Raporty



9

Przed przystąpieniem do implementacji oprogramowania 
MovarchDS nasz zespół programistów zadbał o skalowalność oraz 

multiplatformowość architektury aplikacji. 

Dlaczego to takie ważne? Wyróżniamy się wśród innych 
rozwiązań Digital Signage oprogramowaniem opartym 
o najnowsze, skalowalne technologie. Chciałbyś, aby 
rozwiązanie MovarchDS działało w oparciu o wykorzystanie  
rozwiązań chmurowych, dbając tym samym o Twój 
portfel? Potrzebujesz skalowalnego rozwiązania, które 
sprosta Twoim najbardziej zaawansowanym potrzebom? 
Oprogramowanie MovarchDS to rozwiązanie, którego 
poszukujesz!

Integracja z Microsoft Azure
Aplikacja MovarchDS świetnie działa w chmurze Azure. 
Stworzone przez nas oprogramowanie nie tylko pozwoli 
Ci dokonywać najbardziej zaawansowanych operacji 
w środowisku chmurowym, ale również zadba o koszty. 
Rozumiemy potrzebę zastosowania chmury i idziemy 
z duchem czasu! Spróbuj wykorzystać rozwiązanie 
MovarchDS z Azure, aby zmniejszyć liczbę serwerów 
w Twojej serwerowni. Wykorzystaj potencjał, który niesie ze 
sobą oprogramowanie w skalowalnym środowisku! 

Rozwiązanie chmurowe 



10

Zainstaluj aplikację mobilną MovarchDS, aby przejść w tryb interaktywnej 
prezentacji za pomocą metod współdzielenia ekranu.

Pokaż nowe możliwości prezentacji poprzez udostępnienie 
grafik podglądowych, stron www czy innych aplikacji 
mobilnych. Aplikacja mobilna przekaże Twój ekran 
z urządzenia mobilnego prosto na playera.  

Chcesz mieć pewność, że wykonasz połączenie do 
odpowiedniego urządzenia? Wykorzystaj wyszukiwanie 
urządzeń przy pomocy najnowszych technologii, w tym 
Bluetooth.

MovarchDS Screen Mirroring
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Rozwiązanie MovarchDS działa na dowolnym systemie operacyjnym. Kluczowym 
dla nas czynnikiem jest również możliwość regulacji danego urządzenia pod kątem 
świadomego gospodarowania zużyciem energii. Oprogramowanie jest opracowane  
w oparciu o integrację z Active Directory. Rozbudowany system zarządzania rolami 
oraz użytkownikami pozwala dopasować aplikację do potrzeb każdej organizacji. 

Rozwiązanie MovarchDS działa na dowolnym systemie 
operacyjnym. Kluczowym dla nas czynnikiem jest 
również możliwość regulacji danego urządzenia pod 
kątem świadomego gospodarowania zużyciem energii. 
Oprogramowanie jest opracowane  w oparciu o integrację 
z Active Directory. Rozbudowany system zarządzania rolami 
oraz użytkownikami pozwala dopasować aplikację do 
potrzeb każdej organizacji. 

Poprzez przypisywanie uprawnień do nowej roli zadbasz, 
aby tylko wskazani użytkownicy aplikacji mogli ją 
konfigurować lub tworzyć szablony. Dzięki uprawnieniom 

przypiszesz dedykowanym użytkownikom dostęp do 
aplikacji mobilnej, do zarządzania urządzeniami lub edycji 
nowych szablonów.

W celu optymalnego wydatkowania pokładów energii 
możemy dostosować pracę playera do warunków 
otoczenia. Chcesz, aby player włączał ekran lub wyłączał 
o konkretnej godzinie? Przejdź do ustawień i zaznacz 
preferowane godziny jego pracy. Skonfiguruj aplikację 
zgodnie z Twoimi indywidualnymi potrzebami.

Bezpieczeństwo i zarządzanie energią 
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Podłącz urządzenie prezentacyjne nazywane playerem do dowolnego monitora, aby wyświetlić 
przygotowaną prezentację z aplikacji MovarchDS. Urządzenia zadbają o ciągłą prezentację 
według zaplanowanego harmonogramu oraz automatyczne zapętlenie stworzonych prezentacji.
Skorzystaj ze smart tv działającego na systemie Android, aby bezpośrednio zintegrować Twój 
monitor z naszą aplikacją i prześlij preferowaną treść prezentacyjną. 

MovarchDS pozwala na poznanie otoczenia miejsca pracy urządzeń. Dzięki niemu jesteś 
w stanie tworzyć interaktywne prezentacje, które wykorzystają informacje z czujników, takie 
jak temperatura, wilgotność czy położenie czujnika. Skontaktuj się z naszymi doradcami, którzy 
podczas rozmowy lub spotkania przedstawią Ci wszystkie możliwości zastosowania MovarchDS 
oraz opowiedzą o korzyściach wynikających z wdrożenia aplikacji. 

Chciałbyś mieć pełną kontrolę nad urządzeniem? Analizować zużycie pamięci, śledzić jego 
temperaturę lub zobaczyć ostatnio wykonywane akcje na urządzeniu? Administrator ma wgląd 
do wszystkich informacji, które są zapisywane na urządzeniach, co ułatwia mu zarządzanie oraz 
ich konserwację. 

Wspierane systemy operacyjne: Android, Linux, Windows, MacOS
Platformy sprzętowe: x64, x86, ARM

Wsparcie dla wielu typów urządzeń 
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Konfiguracja sprzętowa urządzeń jest w pełni dopasowana 
do Twoich potrzeb. Urządzenia mogą być dostosowane do 
ekranów dotykowych, możesz zarządzać opcją dźwięku, 
a wymagające prezentacje oparte o filmy i zdjęcia, będą 
wyświetlane w wysokiej rozdzielczości. Zadbamy, aby  
w zależności od konfiguracji sprzętowej Twojego środowiska 
treść prezentacji była strumieniowana bezpośrednio 
na urządzenie lub zapisywana w zasobach lokalnych. 
Chciałbyś, aby prezentacja multimedialna była pobierana 
w określonych godzinach, a następnie zsynchronizowana 
we wszystkich urządzeniach? Dzięki opcjom zarządzania 
harmonogramem MovarchDS umożliwi Ci uzyskanie 
synchronizacji oraz wczesnego pobierania danych.

Martwisz się o obciążenie Twojej sieci przy każdorazowej 
aktualizacji prezentacji? Mechanizm przechowywania 
danych prezentacji w zasobach lokalnych zadba, aby 
tylko brakujące dane prezentacji zostały zapisane na 
dysku twardym urządzenia MovarchDS. Chciałbyś, aby 
aktualizacja systemu przebiegła szybko i bez zbędnych 
komplikacji? System automatycznych aktualizacji 
spowoduje wgranie najnowszej wersji oprogramowania 
do każdego urządzenia MovarchDS za pomocą tylko 
jednego kliknięcia myszą. O wszystkich aktualizacjach 
oprogramowania zostaniesz poinformowany na portalu 
MovarchDS. Skorzystaj z pakietu „maintenance and 
support”, a my umożliwimy Ci bezawaryjną pracę oraz 
dostarczymy najnowsze oprogramowanie tak szybko, jak 
to możliwe.

Konfiguracja i diagnostyka urządzeń



MovarchDS zapewnia łatwy, interaktywny i intuicyjny dostęp do niezbędnych 
aplikacji, w tym do aplikacji szkoleniowych. Dzięki funkcji dotyku, dostępnej na 

urządzeniach MovarchDS, użytkownicy mogą szybko i bez problemu uzyskać 
dostęp do odpowiednich zasobów.
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Urządzenia MovarchDS bardzo dobrze sprawdzają się 
na  monitorach wyposażonych w moduł dotyku - zarówno 
w ustawieniu pionowym, jak i poziomym. Świetnym 
przykładem jest dodatek BHP 2.0. Użytkownik, podchodząc 
do monitora, ma do dyspozycji kurs BHP, w którym porusza 
się po aplikacji za pomocą dotyku. Przejścia w postaci 
slajdów oraz interaktywne prezentacje sprawią, że 
użytkownik łatwo zdobędzie wymaganą przez pracodawcę 
wiedzę z zakresu BHP.

Chciałbyś wykorzystać dodatek BHP 2.0 w MovarchDS? 
Wystarczy, że na ekran tworzenia prezentacji przeniesiesz 
kontrolkę „BHP 2.0” oraz ustawisz właściwości dodatku. 
MovarchDS zadba o poprawne wyświetlenie dodatku na 
różnej orientacji oraz rozdzielczości ekranów. Pracownicy 
Twojej firmy mogą skorzystać ze szkoleń BHP już od 
pierwszej instalacji oprogramowania w Twojej firmie! 
Chętnie zaprezentujemy również możliwości zastosowania 
systemu MovarchDS w obszarze tzw. Przemysłu 4.0. 

BHP 2.0



Planuj i rezerwuj spotkania, korzystając z oprogramowania MovarchDS, które 
zintegrujemy z Twoją domeną oraz wieloma serwerami poczty. Ten nowoczesny 

i szybki sposób zarządzania salami i wydarzeniami to wygodne rozwiązanie, 
które na bieżąco pozwoli nie tylko sprawdzić dostępność pomieszczeń, lecz 

także powiadomi użytkownika o spotkaniu. 
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Oprogramowanie MovarchDS jest zintegrowane z Twoją 
domeną oraz wieloma serwerami poczty. W jaki sposób 
może na tym skorzystać Twoja firma? W wielu organizacjach 
istnieje problem z rezerwacją zasobów, np. pomieszczeń na 
spotkania. Zdarza się, że salki są rezerwowane, a spotkania, 
poprzez zaniedbania rezerwującego, nie odbywają się. 
Dzięki integracji z serwerem poczty jeden z modułów 
MovarchDS pomaga rozwiązać ten problem. Moduł ten 
zareaguje zarówno na rezerwację spotkania przy użyciu 
ekranu dotykowego, jak i poprzez wysłanie zaproszeń przy 
pomocy oprogramowania Outlook.

Tworząc rozwiązanie MovarchDS, zadbaliśmy 
o uniwersalność wytwarzanego oprogramowania. 
Jeżeli chciałbyś zmienić usługę pocztową, wystarczy 
skonfigurować moduł aplikacji MovarchDS. Naszym 
ekspertom zajmie to dosłownie chwilę, a Ty będziesz 
mógł z powodzeniem wykorzystywać moduł rezerwacji 
i zarządzania zasobami, z wykorzystaniem opcji dotyku.

Rezerwacja salek



MovarchDS usprawnia pracę firm w różnych aspektach prowadzonej 
działalności. Zapoznaj się z naszymi wybranymi realizacjami.
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PRODUKCJA
• Wdrożenie dodatku BHP 2.0: 
 - Instruktaż w atrakcyjnej formie wizualnej, 
 - Materiał szkoleniowy, 
 - Możliwość realizacji testu z wiedzy z zakresu BHP.
• Kontrola dostępu i detekcja zagrożeń 
• Wykorzystanie dodatkowych technologii: IoT, RFID, video analytics

PRODUKCJA
• Wizualizacja danych na monitorach na hali produkcyjnej:
 - Plany produkcyjne, 
 - Dokumentacja techniczna, 
 - Raporty realizacji planów w czasie rzeczywistym, 
 - Informowanie o alarmach i zagrożeniach. 
• Integracja z Systemem Zarządzania Produkcją

RETAIL
• Wykorzystanie MovarchDS jako kanału komunikacyjnego: 
 - Komunikacja marketingowo – informacyjna, 
 - Zarządzalna powierzchnia reklamowa, 
 - Wyświetlanie treści kontekstowych i obsługa eventów.
• Wykorzystanie analizy wideo i rozszerzonej rzeczywistości np. Wirtualne Przymierzalnie

1

2

3

Przykładowe rozwiązania sektorowe
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TRANSPORT DROGOWY
• Kanał komunikacyjny dla kierowców: 
 - Informowanie o zdarzeniach, 
 - Objazdy i czas oczekiwania, 
 - Analiza ruchu, 
 - Dynamiczne dobieranie treści w zależności od sytuacji,
 - Budowanie pozytywnej relacji z kierowcą.

FIRMA
• Kiosk pracowniczy: 
 - Formularze wniosków (urlopowy, wcześniejsze wyjście z pracy itp.), 
 - Wnioski przetwarzane są w systemach zewnętrznych (np. BPM), 
 - Raporty realizacji zadań.
• Wykorzystanie technologii RFID/kodów kreskowych do autoryzacji pracownika

BIURO
• Zarządzanie salkami:
 - Wirtualna recepcja,
 - Rezerwacja salek konferencyjnych, 
 - Monitoring zajętości salek,
 - Wizualizacja planu rezerwacji, 
 - Automatyczna optymalizacja wykorzystania salek.
• Integracja z systemem pocztowym (np. Exchange)

4

5

6

Przykłady zastosowań
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MovarchDS ciągle się rozwija, ewoluuje i znajduje nowe zastosowania. 
Zaprezentowane powyżej przykłady nie wyczerpują wszystkich możliwości tego nowoczesnego 

rozwiązania. Kiedy tylko pojawia się nowa potrzeba, nasi doradcy i programiści są gotowi na 
kolejne wyzwania, tworzenie nowych funkcjonalności i zastosowań. 

Zapraszamy do kontaktu!

Jak możemy pomóc?





Komputronik Biznes Sp. z o.o.   
ul. Wołczyńska 37
60-003 Poznań
tel. +48 502 337 845 
fax +48 61 668 00 09
biuro@komputronik-biznes.pl

Filia Warszawa
Adgar Park West
al. Jerozolimskie 181 A
02-222 Warszawa
tel. +48 502 337 693
fax +48 22 247 80 95
biznes.warszawa@komputronik-biznes.pl

Filia Wrocław
ul. Międzyleska 4
50-514 Wrocław
tel. +48 502 337 826
fax +48 71 787 90 59
biznes.wroclaw@komputronik-biznes.pl

Filia Katowice 
ul. Dąbrówki 16
40-081 Katowice
tel. +48 502 337 772
fax +48 32 201 02 24
biznes.katowice@komputronik-biznes.pl

Filia Kraków 
ul. Walerego Sławka 3A
30-633 Kraków
tel. +48 502 337 720
fax +48 12 628 74 99
biznes.krakow@komputronik-biznes.pl

Filia Rzeszów 
ul. Przy Torze 1
35-205 Rzeszów
tel. +48 502 337 720
fax +48 12 628 74 99
biznes.krakow@komputronik-biznes.pl

Filia Gdańsk 
BCB Business Park
ul. Azymutalna 9
80-298 Gdańsk
tel. +48 502 337 783
fax +48 58 627 53 61

www.komputronik-biznes.pl
Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą Komputronik Biznes na:

Włodzimierz Urbański
Kierownik Zespołu Wsparcia Sprzedaży
tel. +48 882 015 210
Wlodzimierz.Urbanski@komputronik-biznes.pl


