


Kim jesteśmy? 

Solemis Group jest grupą specjalistów z dziedziny
zarządzania procesami i efektywnością przedsiębiorstw oraz
wiodącym dostawcą zaawansowanych rozwiązań
biznesowych. 

Oferta zbudowana jest na bazie know-how w dziedzinie
efektywnego zarządzania przedsiębiorstwami, controllingu,
zaawansowanych analiz biznesowych oraz na nowoczesnej
technologii informatycznej wspierającej procesy biznesowe.

1986 Rok założenia

300+ Zrealizowanych
projektów

30+ Lat doświadczenia 

12 000 +
Osób używa

naszych rozwiązań



UMACNIAMY SUKCES TWOJEJ FIRMY ŁĄCZĄC
DOŚWIADCZENIE PRACOWNIKÓW Z SYSTEMAMI

ŚWIATOWEJ KLASY. 

- SOLEMIS GROUP



CO OFERUJEMY? Światowej klasy system informatyczny

1987 Rok założenia

3500+ Klientów na
całym świecie

100+ Dystrybutorów
na świecie

#1 Na rynku 
(wg opinii klientów)

budżetowanie, 
raportowanie, 
prognozowanie,
work-flow,
konsolidacje finansowe.

System CPM do zarządzania efektywnością
przedsiębiorstw w łatwy sposób usprawniający
m.in.:



Budżetowanie

Prognozowanie

Planowanie personelu

Planowanie scenariuszy

Planowanie projektów

Planowanie przepływów pieniężnych

Planowanie sprzedaży i przychodów

WorkFlow

Bezpośrednia integracja danych

Oprogramowanie do automatyzacji

Budżetowanie

Prognozowanie

Konsolidacja finansowa

Raportowanie wyników

Analityka wizualna

Analiza rentowności

Interaktywne dashboardy

Raportowanie i Analizy Ad-hoc

Zautomatyzowana dystrybucja raportów

Wirtualny Analityk Finansowy



Globalna sieć partnerów 



Zdobywca wielu branżowych nagród

2017 2018 2019 2020



Prophix Cloud - zawsze pod ręką!

Wystarczy połączenie internetowe.

Dostęp do oprogramowania można uzyskać

z dowolnego urządzenia obsługującego

przeglądarkę internetową, w tym

komputerów stacjonarnych, laptopów,

tabletów i telefonów. Nie zależnie czy

pracujesz z firmy, jesteś w delegacji czy

potrzebowałeś wziąć home office -

wszystkie dane masz zawsze pod ręką!



Skuteczna integracja danych z wielu źródeł

https://solemis.com/wp-content/uploads/2020/08/Prophix-Cloud_Technology-Guide-2.pdf


Niezawodne bezpieczeństwo w chmurze

Model zaufania Prophix opiera się na trzech kluczowych

filarach: najwyższej jakości zabezpieczenia, zgodności

ze standardami i zaawansowanej technologi. 

Celem jest dostarczenie najbardziej niezawodnego i
bezpiecznego rozwiązania do zarządzania wydajnością

w chmurze, które spełni potrzeby Twojej organizacji.

Prophix Cloud Services przeszło niezależne,
zewnętrzne audyty swoich systemów zarządzania
bezpieczeństwem informacji (ISMS) i uzyskało
certyfikat ISO / IEC 27001: 2013, uznawany na całym
świecie standard.



Branże, które wykorzystują Prophix

PRODUKCYJNA SPOŻYWCZA MEDYCZNA EDUKACYJNA FINANSOWA TECHNOLOGICZNA
KOMUNALNA/

ENERGETYCZNA



Z systemu Prophix korzysta ponad 100 firmy w Polsce...

Wdrożenie systemu realizujemy w firmie klienta  lub w 100% zdalnie. 

GDYNIA

WROCŁAW



... i ponad 3500 na całym świecie



Ulica: Kłajpedzka 7f 81-533 Gdynia
Tel: 58 661 22 22 
Mail: info@solemis.com

Dział handlowy: 603 371 400
Dział marketingowy: 660 799 828 

www.solemis.com

Solemis Group Sp. z o.o.Solemis Group Sp. z o.o.

Dołączysz do nich?

http://www.solemis.com/
https://www.linkedin.com/company/10380043/
https://www.youtube.com/channel/UCnlgw9ji3a9hs_mcsMuqNOQ?sub_confirmation=1

